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١١٩ظي و'ح اي 

اايوضءنيُؤة؟الشاص الد'ةمر ارف اس؛،الآس؛اذ ^؟كيهد 
تعاثىاش حمص 

اسمهمالض اس إلا هوة ولا حوو ولا وص مصي سهدتا ض اش وصلى 
رشدا.امرتأ من كا وهيئ رحماد، تلتك •ن أءا ردا 

هال«ئ5ماد<الرجماد لتاابواب اهى اللهم 
وسد.متك فضلا اراهدين من واحاد،تا 

ءارْا.وزلتا يضنا  ١٠وسا ستا يما انهيا اللهم 

مجالمر بعينه، مجال إلى ينتمي الجامعية الرسالة هذه مرصؤع 
يحتاجأنه نجد القرون، عبر مه نتأمل صدما انمي وهذا التميري. النص 

أصناف؛ثلاثة إلى منيمه يمكن جهد إلى منا 

كثيرةالتفجرية والمخهلوءلات مخهلوطه. تحقيق هو الأول؛ كتم، ا٠ 
داتمأ.الباحثض متناول يي ت، ليأماكن يى ترجد لكنها جدأ، 

للمتجاريا، نشرأ نثر الذي المعلبؤع من عدد حكمها ثى ؤيدخل 
اللازمة.العلمية الشرومحل ونق يخنج 

يتارخالماتثة، يوم الرصالة ص التدم التقرير من •متهلف )١( 



الكثببطون في تناثر ما أي المسور؛ جمع ص الثاني' والصنف ٠
فيولا مخطوط ثى مجموعأ يوجد لا مما يرة؛ النمالنصوص من 

كلىتقوم نمنهجة قوية جمع حركة إلى يحتاج أيما المحق هذا مْلرع، 
منه؛نومن جمع 

فهوكليه، نعثر ولتا مكتوب أصل ك كان الذي هو ت الأول لتؤع ا٠ 
وأنومتنا، بة تيوس وأن يجمع، أن يجب وهذا المفتري، حكم في 

•يكئف 

نحولبعض جهود رجهودا؛ بلفغد نئؤ هوما الثاني: الئؤع و• 
فيمماب إليهم ينمب لم ونمير،، وبيانه القرآني النص نهم »ي الطم أهل 

فيفهما لهم ولكن وصل، ما ج، بحسراهم، من دلا منهم لا الضير 
توجهأ،أو أحكاما، عاليه أسوا الأهمية، غاية في - وجئ عر - اش كتاب 

ماأو والتصوف، الأخلاق في أو الفقه، في أو العقيد،، في ما، نغلرأ أو 
أشيه•

كيلك،تحتاج وهناك، هنا الميثوثة المتناثرة التفسيرية التلرات فهد. 
وثمنهجة.قوية جمع حركة إلى 

•أيديتا بين الك، الرسالة هذه موصؤع ينتمي الصنف هدا ؤإلى 
مجمعنقد وتوثيقه؛ غد النوخو؛ج هو الثالث،: الصنف و٠ 

ومنوالتوثيق، بالتخريج يهتم لا التحقيق مح، ولكن ثحقق، يند النصوص، 
الفضلاءالأسا-دة لأحد ونشكر الطبري، ير نفهذا عالي الأمثلة أظهر 

الذياكواء لهذا واسجابتهم الجانب،  lJL،jاهتمامهم - حيرآ اض راهم ج- 
الجامعيةالمنة فى ذلك )كان نوات عشر من أكثر الأن عليه مضى 

الباحثينالطلبة من عدد على العنبري ير نفوثع إذ ؛ ( ٢١٩٨٦-  ٢١٩٨٥
تلكومضنفين، مصححين مؤثمين: اي٠مجوأ العليا، الدراسات، في 

أوالتابعين أو الصحابة تفاسير التفاسير؛ تللث، بها رؤيتا التي الأسانيد 
ال«ةيقالعلمي للاعتماد تصالح صورة في لتصح تابعيهم، تابعي أو تابعيهم 

ت



توثيقمن أيضا يأحواتها ثل ما ذلك بعد بها وليفعل المححح، بالمعس 
•المحتوى ووك^اسثط المتن، رتحمق ، المسة 

يالنصالقرن هذا ريداية السابق القرن ش تمير اهتمام رتع وتد هذا، 
منحظه يغل لم الأولى، وهو الشرعي، النص لكن واللغوي، الأدبي 

التحولمن ضريا تشهد الأحيرة السنون كانت ؤإن ل، يشغي الذي الاهتمام 
المسار.تصحيح إلى مضي قد والأولويات التركيز درجة ني 

أديم،دون ء تقريبا تعميمه يمكن رية التفالمكية عن نل وما 
تحقيقه،يجب الذي المخؤلومحل فيها إذ الأخرى؛ المكتبات عالي - تحمغل 

وتخريجه.توثيقه يجب، الذي المسناو وفيها جمعه، يجب الذي المنثور وفيها 

لعالمالقيم التراثي النص هذا جمع أنه *زية المحث هذا وحب 
القسمهن.ا من المبكرة الفترة هذه في الملم فحول من لفحل راسخ؛ 

ئيكافئ  ١٠انماية من الساعة حتى ثل لما الذي الأ;ة من الجغرافي 
الأمة.لترامث، أعطى 

حمضمن نحرأ جمع الممل هذا أن - رجل عز - اه توفيق ومن 
مضافامولنا ومجموما جديد، ومنحاها جديد، جمعها نص؛ وحمماتة 

•مديد الثر عبد ا*ن لخكبة 

•لريق.لأقوم الهادي واش التوف؛؛وا، بهذا لماب فهنيثا 

٥٥٥٥٥٥
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الخنوش•وأتي أبي صمحرا، رياني الئدين إل 
افأصلحهم وأيوب، ونندس نقوى الثلاثة! كبدي يلدان إلى 

تنار•

مشائه.على الفبورة ، الدرمح-، رنفة إلى 
ونتكل نى الئلرس يضئوف الذيل الغرا؛ ررالمخجةا؛ ئمؤع إلى 

الظلمة.فه ت انثن. 

نرلأْ•برصى المرن ني راغب والنلنا؛، للبلم نجب م إر 
الجهد.هاJا أنوي 

 □□□□□□



١١؟ص هك 

ْسمع

ومحتواهومتهجه ودواقعه بموضوع اوتعريد 

وجعلناالأنام، حمح على ونقالنا للإسلام، ،،دانا الذي لأم الحمد 
وبعدتوالسلام، الصلاة عيه ث محمد أمة من 

للأمةالثماني التراث أصول أصل هو الكريم الغرآن كان لما 
ثتافتهالمعالم والمحيل الحضارية، ،لويتها من الحقيتي والمعبر الإسلامية، 

ماواصفا . اه رسول تال والكون؛ والإنسان، للحياة، الساليمة ونفلرتها 

ماوحير ملكم، ما ليآ ب اف 'اكتامه حيرت من القرآن هذا عليه اشتمل 
جمادمن تركه ّن يالهرل، لهما اسل لمد بجنكم، ّا لحكم بمدكم، 

المتين،اف، حيل وهو اف، أصله غير، ني الهدى ايض ومن الد، نصه 
الأمواءيه ميغ لا الذي ،،و المستقيم، الصراءل وف،و الحكيم، الذكر وم 
الرد،كثرة على تحلق ولا الملماء، منه يشيع ولا الأيتة، و4 تلتيس ولا 
إنانالوا؛ حتى سمعناه إذ الجن نتنه لم الذي هو ءجادب،ه، تنقضي ولا 

أحر،و4 نحمل ومن صدق، به تال من الوشي، إلى يهدي مجا قرآنا سمعتا 
مشم0لا/صراؤد إلى ئدي اليه  ١٠٥ومن نحيل، يه حكم ومن 

.٢٤٦-  ٢٤٥،/الترآن؛ ضل نر جاء  ١٠باب ت، نر الترمذي أخرجه )١( 



LJ  الأس،على الشهادة أئ على لزائ صار فإنه كيلك، الأم كان
ولاأبدأ. ينضب لا الذي القرآن هذا معين من الاعتراف إلى تعود أن 

والأياق،الأنفس ني الفاعلأ اص سن ونق كان إذا إلا ذلك لها يتحقق 
نس^^٢ ين ^، ئال،؛ إن الأمة لهذ0 تعالى اض لتكاليف اصتجابة 

•٢١.؟٠^قيإؤنجأ ؛r؛؛؛ كان يل سودا أ'لآننج، ي ميودأ 

اضكتاب عالي بالإنبال ملزمة أصحت! اليوم، الإسلامية فالأمة 
مشكلاتمن اjءللأقا ، وقيمه أحكامه مع والتعامل آياته، يتدير تعالى، 
الحاصريرب٠ل إلا ذلك إلى سبيل ولا أحضانه، بين تعيس الذي الواقع 

الحماريالرصيال ني الجاد العلمي البحنا ءلريق عن التليد، بالماصي 
فاحصة.متانية قراءة وقراءته الثنائي، والميرامث، 

الأمةتراث في العلمي البحث أن - أعلم واف ٠ يغلهر وهكذا 
السليم،الحضاري الإقلاع عمالية في الأساس المنطالق يثكل المشرق، 

وفليفةاسترداد نم ومن الذات، بتاء ؤإعادة للتهوض الامزاتيجي والتوجه 
البناءلمثرؤع الحية الخميرة هي التي الواعية والهلفية المثممة، النخبة 

٠المذكور 

يشنيالش الأولويات مقدمة في الكريم القرآن بيان علم بمس وليلك 
الهلريقعوائق مقتحميها أمام من وتزاح والهلاقات الجهود إليها ترجه أن 

للأمةالتفسيري التراث إحراج توى م على سواء العقثات، لهم وتدلل 
تستهدفدراسة التراث ذلك، دراسة توى م على أو علميا، إحراحأ 

فتضمنالتنفير، أصول، علم منها يتثكل الم، والقواعد الضوايهل استخلاصي 
ilJJLj ، وتحريفاتالميطلين، تأؤيلأت محن تعالى اض لكتاب السلامة

المقلين.الضالين وضلالات المنحرفين، 

.١٣٧الأية: ممران، أل، مورة )ا(



اكيث:بموضوع 
ءجهودعنوانه من يفلهر كما المتواصع البحث هذا موصؤع إن 
إءلارصمن يدحل وتقديمء وتوثيق جمع التفسير، في ءبدالر ابن الحافظ 

التفسيريالتراث حمع بمحاولة أصحابها اهتم التي البحوث من له مل
هذافي بالتقدير جديرة بصمات تركوا الذين الأعلام من لمجموعت 

المجال.

نؤعت نولع أ ثلاثة بين للأمة التفسيري التراث هذا في نميز أن ويمكن 
المادرنفائس من عدد بعلون في منثور ونؤع مفقود، ونؤع مجخطوءل، 
الأمهات.

بينالثلاثة، الأنواع من الأخير النؤع في أيضا نمير أن يمكن كما 
تعاورلكن التفسير، فى مجستقالة كتأ لأصحابه أن ست، لون مختلقين! لونين 

فيمنثورا منها عليه مثروا ما بجمع الباحثين بعض فقام عليها، الحصول 
وأحللقوالخصحف، ١ فى والايات الور يحمب، ترتيبه يم المؤلفات، حليات 

التفسيرمن اللون هذا في أنجزت التي البحوث ومن • فلأنء أتفسير عليه 
معيدارتفسير — الله حقفله — البوميحى الماهد الدكتور أمتادنا أمراق، نحتا 

حميدللدكتور مالاك>ءا الإمام وءتقمير الممراني، أحمد للدكتور جبيرء ابن 
ابنوااتقسير الريحاني، محمد لالدكتور الغزالي، الإمام ير وءتفلحمر، 

•محجوبى عبدالقادر للدكتور مثداد، خويز 

أو_ا)نفلرات، ؛عليه نصهللح أن يمكن مجا فهو الثاني، اللون أمجا 
الشريعة،علوم في فحولا كانوا الذين التفسير، في العلماء من كثير *جهودء 

آخرتخصص في شهرتهم مع القرآن، تفسير في كتاب، لهم يعرف، لم لكن 
التفسيرمن اللون هذا وصمن العلمية. أعمالهم في لغلبته التفسير، عير 

فيعثدالبر ابن الحافثل ؛®جهود نحتتا، ولهذا البحتا، هذا موصؤع يدخل 
عبدالير،.ابن الحافثل ®تفسير نتل■ ولم التفسير، 

العلماءأقوال من تفاد يكما ®الحاففل، معاني أهم من ولعل 
٧



فينوّع ثم ودراية، رواية بالحدث: اشتغل من كل أنه: وتعاريفهم، 
بحيثا طبقة يعد طبقة شيوخه وثيؤخ ثيوحه يعرف حتى الرجال أسماع 
الصفاتهذه أن إلا ،. منهاريجهله مما أكثر طبقة كل من يعرفه ما يكون 
الوصفأما الحديث، أهل طريقة على الحففل ح وصفِإلى أقرب تبقى 

المتونمعرفة من أصحابها نمكن إلى فينصرف الفقهاء طريقة على بالحففل 
ماوهذا ،. كاملارحاففلآ يكون بينهما يجمع ومن ير^ والتغالفقهية 

محدثاكان لأنه _؛ البحث هذا موضع - عبدالبر ابن الحاففل على يصدق 
العلماءرباحماع وفقيها 

لهفاستعير البحث، هذا عنوان فى ءالتفيرار ممهللح من فمدي أما 
نشاطكل التفسير من ررنعد فيه؛ حاء الذي الشرفاوى ءف؛؛ا الدكتور قول 

سواءالقرآنى للنص م<بن فهم على الفكري موقفه تاسيس في يعتمد ثمافي 
والذيالتفسير، حهلة فى السلف عن ورثاه الذي الملل الممهل ذللئ، في 

منذللئ، غير أو محورة، بعد سررة ير بالمفالقرآن محور تجع على بجري 
يرالمغطريقة أو الديني، المقال بأطوب تأخذ المي الأنماط 

علىير المفأفق ويصبح أمامنا التفسير دائره نتع وهكذا . . الموضوعي. 
للنصمعين فهم على المؤسس المفكير ألوان لكل شاملا عريضا هذا 

التنير،١^٤،.لهذا الفنية الصورة تكن مهما القرآني 

عبدالبرابن الحاففل فهمه ما كل فإن المص، هذا إلى واستنادا 
وصنم من بنص علاقة وله ونقله، رواه أو استنثهله، أو وفسره، 
فيعبدالبر ابن الحاففل جهود صمن يدخل يري نفنص فهو القرآن، 

التفسير.

الراويندرس، انظر: )١( 
\إم.والأنات الفهارس >_ انظر: )٢( 
الحث.هدا ;ا_اة ني الياء، عند عدالر ابن دامكانة الخاص المحث، راجع: )٣( 
١١٢الممرين: أعمال ني انية إنشايا )٤( 

٨



1وبحث:دوافع 
مرصؤعاختيار ثان ني الأفاضل اتدتي أمحؤأحد امتشارة في أنا ييتما 

أحلمن وذلك الأعلام، من مجموعة أصماء علي يقترح به فإذا للبحث، 
إليه.المترية التفسيرية المادة يجمع فاقوم متهم، واحدأ أختار أن 

عجدالبربن يومحف عمر أبو الحافغل الأعلام أولئل؛، بين من وكان 
يأتي!ما أهمها وحوافر لاعتبارات اختياره على رأيي استقر الذي 

أعادواالال.ون الرواد مقدمة في بأني بدالمر ابن الحاففل أن - ١ 
البعيدةاحتهاداتهم يقفل الإسلامي، الغرب في المالكي للمذهب الاعتبار 

في.يد والتجالالمن، مدرسة فكونوا النقهي، والتحجر المذهثي التعصب عن 
لمحرر١١١كتاب فى عهلية اين إلى إشعاعها امتد العليا، الإسلامية الدراسات 

لأحكام^١^ ١١١في والقرطبي القرأن، ءأحكام في الفرص وابن الوجيز" 
وغيرهم.١لقرآناا 

الذيوفقهه وعلومه الحديث في خاصة الفكري، إنتاجه غزارة " ٢ 
الثقافةانبنفت، منه لأن شانا؛ وأعغلمها قدرأ العلوم أشرف من يعد 

التفسير،علم خاصة الأحرى، الطوم باقي، انشقت وعنه الحالية، الإسلامية 
اشتغالهو وفقهه ؛الحديث الاشتغال أن يرى كان ه نفعبدالير اين إن بل 

؛التفسيرتا،.
نفليرها،نل فقهية لأحكام والسنة الكتاب من لاته استنب١٠كثرة - ٣ 

مرتبةيتبوأ لأن أهله حديدا تمورأ الإسلامي الفقه فى يحدمث، جعله مما 
كلامهمعرض في وتلميذْ، صاحبه حزم ابن الإمام تال المطلق. الاجتهاد 

فقهعلى الكلام في أعلم لا كتاب ؛روهو عبدالبر: لأن الالتمهياJاا كتاب عن 
المذكورعمر أبي ولصاحبنا . . منه. أحسن فكيف، مثاله الءديث، 

الأولالقسم في رعلرمه٠ الممير في ءيد١لر ابن الخاص؛الإمح.هام المبحث ت رام )١( 
البحث؟عاوا من 

٩



ماسمذهب على الفقه ني *الكافي المسمى كتابه منها لها، مثل لا كتب 
إلىحاجة نى الفقه هذا كان وبذلك كتاباا<لاأ. عشر حمة وأصحابه 

وانعض والفعل العمل ميدان إلى الإهمال حنز من ؤإحراج تحريك 
مؤلفاته.معظم طعنا أن بعد حاصة المعاصر، الخلين 

فيالمسلمين علماء بين عبدالبر ابن يحتلها الش المامية المكانة - ٤ 
قالالجتهل.، والفقيه والمحل٠١؛؛،، بالحاففل، ونع>تا فهو والغرب، الشرقا 

فينغلو ومن المجتهدين، الأئمة رتبة بلخ ممن *فإنه I الاهبي الحاففل 
الاهن*وسيلان المهم، وقوة الملم سعة من منزلته له بان مصنفاته 

القرآنآيات، من الفقهية وامتتاطاته الشيرية، جهوده على أنف، أن فأحست، 
الكريم.
بقيلم ءباJالر ابن الحاففل شخصية من العلمي الجاني، هذا أن - ٠ 

انتصربل -، المتواضع اطلاعي حسب، — به اهتم أن الباحثين من لأحد 
١والفقهي الحديثي، كالجانجؤ شخصيته، مجن أحرى جوانم، تناول على 

•• واكاربمحم،• 

اليمث:إنجاز خطأت 

عكفتؤعبدالبر، ابن لاحاففل التفسيرية الجهود بجمع اقتنعت، يعدما 
كانمنها عليه ءثر،ت، ما كل أن حظي حن ومن مؤلفاته، عن البحث، على 

نصوصمن أتصيد٠ ما كل فأجمع الأحر، تلو واحدأ أقرأ ^، ١٧معلبوعا، 
مجردأو وتعليقاته، واحتياراته واجتهاداته، آرائه مجن كانتؤ سواء تفسيرية، 

إلىبعدهم من والأئمة والتابعين الصحابة محن بالتفسير اشتهر عمن نقول 
؟عهده 

عددلدى تجمع ال9لبوءة عبادالبر ابن ءؤلفا<تا لمجمؤع قراءتي ويعد 

\.V«/Yالأيولس: ضل م حزم اين د-اتل )١( 
ا/ا/ااها.التلأء: أملام سر )٢( 



ترتيبوفق مرتبة كتابتها بإعادة نقمت النمير، نصوصن محن يه بأٌى لا 
والآيات.السور حب الممحف، 

.منهاأشكل ما بعض وبيان ٠غلانها، ني المجموعة النصوص ولتوثيق 
بتقسيمنت وأشعار، وأحاديث،، آيات، من عليه اشتملت، ما وتخريج 
المجموعتالنصوص، لتوثيق الأولى الخانة •حمصتإ • حاتتين إلى الهامس 

-لجد ض - الجزء ثم الموف اسم إلى نأثرت مدالو، ابن مؤلمارت، ؛ي 
وكتابءت،، بحرف، التم,هيد كتاب إلم، رمزت وقد الصفحه. رنم ذكر ُع 

جهة،من، عبدالبر ا؛را مؤلفات أشهر باعتبارهما *س؛ا بحرف الأمتل،كار 
أحرى•جهة من عيريا محن التفسيرية المائة على استمالأ وأكثر 

المموصأغالبح بتوثيق فيها نميت، الهامشر محن، الثانية الخانة أما 
ولرتفيرللطبري، البيان، اجا،ع ككتاب التفسير، كتبإ يعص ني الجموعة 

فيرشرحت، كما وغيرها. للقرهم،، القرآن، لأحكام وءالجامع كثير، اين، 
الأعلاملبعصرا وترحمت الغامضة، المفردات {*ض أيضا الخانة هل•، 

والأحاديث،للايات تخريج مع المتن،، نير ذكرها ورد التي والأماكن 
الأّتلاءة.ندر علم، والأشعار، 

البحث:محتوى 

لدىالمتونرة العلمية المائة ؤلبيعة أن الباحثين بين عليه النفق من 
اميينالأمالمنمرين، يشكلان ؛حثه، وراء من، البتغاة والأهداف الباحثه، 

بحتي،ؤلبيعة انتضت، نقد وعليه ؛حنا، لك-ل، نهائي تصميم وصع في 
بقائمةوذللته فخاتمة، رئيسيين، ونمين، مقدمة، له أث. أن المتواضع 
الفهارسبعض مع إنجازه ني، عليها اعتمدت التي والمراجع المصائر 
تناوله.عر المساعدة 

والدواغالبحث،، بموصؤع التعريف، عن، فيها فتحل،وتإ القد.مجة4 أما 
الشكرمل.يم وأحيرأ ومجحتواه، إنجازه حطة وبيان احتياره، وراء كانت، التي، 



منالبححا هدا لحق عما والاعتذار البحث، مدة حليلة اررني من لكل 
وقص*نصور 

عبدالبرابن الحافغل كعنوان'. له فاحترت منه، الأول القمم أما 
Iفصلين إلى التمهيد بعد رقثمه المممر، 

ابنعهد على الأندلس في الضير د>روا3ع عنونته رند الأول: الممل 
•بض على واشتمل • إسهامه ومدى همدالر 

ابنعهد على الأندلس ني التفسير ل٠اوانع حصصته الأول؛ المبحث 
عبدالبرء.

.وءالوم4ااالتفسير نى عبدالر ابن لا)إسهام حهمته الثاني: الممحث 

.التفسير١١ني عبدالبر ابن الحاففل با>،نهج عنونته وند الثاني: المصل 
التمهيد.إلى بالإصافة ثلاثة، مياحث على واشتمل 

عبدالبرابن اعتمدها التي الأسى عن فيه تحدثت الأول: البصث، 
التفسير.ني 

عبدالبرابن اعتمدها التي الأدران عن فيه تحدنت، الثاني: الحث، 
•ر التقفى 

التفسير.في عبدالبر ابن موارد أهم عن نيه تحينت، الثالث،: الحث، 
مظانهامن المجموعة التفسير نصوصي صم فقد منه، الثاني م القأما 

المطبوعة.عبدالر ابن الحاففل مولفاُت، في 

واعتذار:شكر 

الصورة،هد0 على الممل هذا إحراج ني جهد محن بذلتإ ما رغم 
ءبدلأالر،ابن للحاففل التفسيرية الجهود بجمع الإحاطة له أدعي لا ُإُي، 
مامجرد يبقى والسنة للقرآن تازونه عن يعبر مؤلفاته في كتبه مجا كل لأل 



بجمعه،لي طانة لا أمر وهذا التفسير، عين وهو والسنة القرآن من فهمه 
ابنثخصة من المهم الجانب، هذا عن الغهلاء كشفتا أذك، حسم، م( 

سوفيقالإنجاز هذا حدود 1^، مغمورا ءلل والذي المرّرعية، شدالبر 
وعونه.الد من 

إحلاصبكل تعالى اش أسأل، أن إلا بعكر لا قلمهمرا آًح أن وم)، 
البحث،مدة طالة المساعدة يد إلي، مل من كل الأوفى الجراء يجازي أن 

للعلريق،منر الخير عر ودال، نمحوح، دمقوم موجه، ُشجع، -ص 
لمالذي البوثيخي الشاهد الدكتور ضالة الجليل أستاذي بالذكر وأخص 

وأمتاذيرالكثيرة. مشاغله رغم البحث، هذا علهمر الإسراف، ذولر ر يتردد 
القنمة.؛ملأحفلاته أتحقنى الذي أساءل ءحمد اللكتور ١^^)، 

هيكلةوراء كان الذي الموثيخى أحمد الدكتور فضيلة الجليل( تاذي وأ'ّ
المرابطوصديقي أحي الجليل وأستاذي البحث،. هذا ص الأول، الة-م 

الشكرمن حقه أوفيه أن أستملح لا الذي الشخ بن( فضت)، مصْلم5، الضرا 
مجالفي جادة وتوصيات، سديدة توجيهاتط من علي، به أسار  ١٠١والثناء 
العالمعن الجزاء حير جميعا افه فجراهم عام• لشكل الدلمي، البُث 
الصالحات.تم بغمته الذتم، طه والخمد مجيبح، سمح إنه وأهله، 

ئه؛عمو الراجي 
انممونىبمحبمد 

٥١٤١٩رجب ٩ مي مارمر< 
١١٥١٩٩٨^١•"ل انموامق 
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او0ماسرعبداسر ابن انمأمظ 





٦٠!!٠٣

الأولاسث 

(١)عبدالبر*ابن حياة 

ولادته:٠ ١

يخطبوالإمام الجمعة، يوم عبدالبر بن يوسف، عمر أبو الحاففل ولد 
قرطبة،بمدينة منة الأحر ربيع من بمتن لخص وذلك للصلاة، 

بدايةفي وثاملة مقملة يدرامة عبدالبر ابن حيا؛ احص أن المرووي من أرى لا )١( 
بهذاالقيام عناء كفتنا كثيرة ردراصات بحوث من عنه كتجؤ لما نظرآ البحث، ،ئدا 

معودليث للدكتور التاريخ، غي وجهوده الأندلسي عبدالير ،ابن ُثلأت انظر اليمل' 
للدكتورالسنة، فقه ني ومنهجه وآثاره حياته عبدالير، ين يوصف عمر رُرأبو جام> 
لكتاب،تقديمه في الموريتاني ٌاديالث، ولد الدكتور أورده وعا يعيش. بن محمد 

الدكتورأورد. ما وكذا نمه، تحقيق ني يشؤع أن نيل مدالر لابن ،الكافي، 
منوغيرعا عبدالبر، لابن ،الاستذكار، مماب، تقديمه في نلعجي أمين عبدالمعْلي 

فيه.البحث، أو تراثه بتحقيق اهتمته اش الآثمكا والدرامامحته اليحومحث، 
ترجممن أءالس، رأي لأنه الأمهر؛ محو بالبر ابن المحافقئ ولائه في التاريخ محيا )٢( 

بنية. ٦٧٩. الملأ . ١٣•-  ١٢٧^المدارك ب، ترتيمثلا: انغلر له، 
•ا/ههأ.ضر من خر ني انمر . ٧١- الأعيان وفٍات، . ٤٩١-  ٤٨٩اسص 

البداية. ١٦١. حا/مْا اJجلأء أعلام مير  ١١١١٢٩ الحقافل تذكر؛ 
=. ٤٣٣-  ٤٣٢الحفاظ طبقاُت، . ٣٥٩-  ٣٥٧الاهث، الدبماج . ١١١/١٢والمهاية 

١٧



بالأنداسل١/والخلافة اكلم عاصمة 

وسبه:اسمه - ٢ 

عاصمبن عبدالبر بن محمد بن عيدالله بن يومحفج الحافظ الإمام هو 
منرروأحفظ الأندلس علماء مشاهير من موموعي عالم القرطّي، النمري 

حافظعلى قياسا المغرب بحافغل عرف وليلك ،، ل مشهورة(( لسنة فيها كان 
واحدةسنة فى ماتا وقد البغدادي، الخطيب وقت4 فى المشرق 

بنارالئبر ميلة إلى ينتسب إذ عربي، أصل من عدالمر ابن وينحدر 
بنربيعة، بن أد، بن جديلة، بن دعمي، بن أنمى، بن با، هنبن ناط 
بنالنمر تب حنن النسب أهل يعص أحطأ وند عدتازور بن معد، بن نزار، 

المرلمنمعجم . ١١٩الزكية النور شجرة  ٠٤٠٨- •، U/Yالمغرب حلى في لمغرب ا =
ستةالمتوفى الحميري نصر أيي بن محمد عن جاء ما أما  a٠٢/•، الأعلام 

^٣٦٢سنة ونو أئه من _ اومشِهورين عبدالبر ابن تلاميد أحد هو والدي — - ٠٤٨٨
الأندلسااولاة ذكر في المقتبس -ااحدوة بالمسمى معجمه ألف أنه باعتبار فمردود، 

المؤلفهدا ديباجة فى كلامه من نقاد يما وهدا بغداد. نى وهو حفظه، من 
عنلبعده نفلرآ المعجم، هذا بتأليف عليه أشار ممن ه لتفاعتدر حيث مدكور، لا 

منصحبش ما ونلة المطلوب هذا مكان عن ببعدي علمته فقال:الأندلس، 
مرادي١نذهلاع على وتعاطيه عندي ما قالة على رمته إن ؤإني المرغوب، الغرض 
أوهمأن ؤإما . . حفلهم. القوم أبخس أن إما وجهين: احد من أحل لم وبعدي، 

البلاد،ني المضل أهل من ليس أنه وسعي ئي ما ولهاية جمعي ثلة رأى من 
غياجتهادي ومحي بهم، نضرت ند لهم احتفالي بعد فأكون الأعداد، من نزر إلا 

٠٠٣ - ٢ ٩ الجل.وة . بفخريرم٠ أحللت ند ذكرهم 
والأندلسالمغرب حاصرتي كانتا وترطبة القيروان أن *ذلك ) حلدون ابن نال )١( 

ناحرة،وبحرر نافقة، أسواق رغ لصنا وا للعلوم فيهما وكان عمرانهما، متبحر وا 
٠٤٣١الممد،مة الحفارة، من غيهما كان وما عصورهما د ١Jلأمتاالتعليم فيهما ورسخ 
.يعدهاوما  00\إحرالطيبK اأنفح ترطبة وصف في وانفلر 

المداركترتيب )٢( 
الأعيانوفياُت، انذلر: )٣( 
٠٣٠٠العرب أناب جمهرة )٤( 

١٨











بانمصنفاه في نظر ومن المجتهدين، الأئمة رتبة بلغ ممن فانه ذلك، له 
(\اد. . الذهن. وسيلان الفهم، وقوة العلم سعة من منزلته له 

فيالمانلر يستغني لا علم فوق نارأ عدالر ابن الحافغل كان وهكذا 
•نولم من الاقتاس عن الشريعة علوم من علم أي 

□□□□□□

ح\إ/\0\.الملأ، اعلأم س

٢٣





له،شيوخا كانوا سواء عيارا ابن صرهم عا الذين العلماء كل ْع ووقوفه 
لهعلميه علاقة أية وجود إلى التاريحية المصادر تشر لم من أو تلاميذآ أو 

هذهطيلة الأندلس محي العلمية الحركة باردهار لم يأن إلا سعه لا يهم، 
قراءاته،فيها بما القرآن علوم نمس، جا دللث، ومن * عنهاالمتحدث، الفترة 

وأحكامه,وتفسيره، 

الحركةرواد بعفر مع اقن، أن سأحاول الزعم هذا يصدق وحتى 
وتأليفا،ورواية، جمعا عبدالر، ابن الحافغل عهد نى الأندلس محي التفسيرية 

وه٠(لكلآتي:

القاسم:بن خلف - ١ 

ابنأيمان ويمال سهل، بن النامحمم بن حلف، القاسم أبو هو 
أو ٣٢٠سة بفرطبة ولد الدباغ، بابن المعروف أسود، ابن سهلون، 
منبها وسمع عهده. في بالأندلس الشيوخ بمشاهير تفقه ٠  ٠٥٣٢٦

المشرقإلى رحلة له كانت كما . وغيره الشامة بن زكريا بن يحيى 
ومكةوالشام، بمصر، الشيوخ من كبيرة مجموعة سماعه من فيها استفاد 

كفاءاتهسمية في بالغ أثر لها فكان الحجأ'ا،. فريضة أدى حث الماكرمة 
العلمية.

ابنعمر أبي للحافظ البارزين الشيوخ أحد القاسم بن خلف ويعد 
ررأماعبدالبر; ابن قال أحدآ، شيوخه من عاليه يقدم لا كان إذ عبدالبر، 

ابنالوليد أبي لشيوخنا وشيخ لنا فشخ الحاففل، مهل بن القاسم بن خلف، 
أعلممن ن وكا رحل، ثلانمائة نحو عن لمشرق با كتب وغيره، فرصي لا 

المانمموبغية ؟'آ، المقتبس وحذوة ، ٢٠١- ا/'ْآ المرضي ابن تاريخ انظر؛  ٢١)
٢٨٦.

.٢١٠، ٢١٤المذهب والدياج ، ٢٨٦والمن ، ٢٠٩الجذوة انظر: )٢( 
.٢٨٦واس ، ٢٠٩الجذوة انظر: )٠١( 

٢٠



وللنواريخلدلك، وأجمعهم له، وأكتبهم ، لحدين، ١ برحال ناص ل١
شيخهحق في عبدالبر ابن عن الصائر الثاء هدا رغم لكن . رالمماسرااأ١، 

ابنقال رأيه• ا ؛فعقينعته أن من يمنعه لم ذلك، فإن القاسم، بن حلمؤ 
القول،هذا فإن أمر من يكن ومهما بالرأىا'ل بمر له يكن ُُولم عبدالر• 

العلماءأحمع من كان فهو بالتفسير، عنايته القاسم بن حلف عن ينفي لا 
كبلأولي الحمّيدي؛ ومحال، ه. نفعبل.الّر ابن ة بثهائ• له، وأرواهم له، 
بكرأبو لما قرأه حبرأ البل*خي، مرور بن محمد بن عبدالواحد الفتح أبو عنه 

!قال،بدمشز، كتابه من بالفنله الخطسِ، الحاففل ثاين، بن علي بن أحمل• 
بخطه،البلخي رور مبن محمد ين عبدالواحد الفتح أبي كتاب، في نرأت، 

حل•ثنات نال، ي الأتيلهلون مبن القاسم ين حلم، القاسم أبو حاJننا 
حدتني: نالاأبي، حدنني ذالا; الشامة، بن زكريا بن يحيى بن أحمد 
نال■الئبائي فطيس حا•Jني I نال(هلال،، أبي بن قاسم بن إبراهيم حار 

يكفلُؤثا وجل• عر الله قول ر يقول مالكا سمعت، ،، ين ؟فئ ُؤئا 
فيالأنين حتى عليه ب، يكتقال: .ه، عيد ينثه لد.يب إلا رو ين 

,مرضه٠^٤٢

ابن،رواها التي، المصادر من مجموعي الأشبيلي حير ابن أورد وند 
منكثيرأ أيضا طريقه من روى كما ٠ القاسم بن حلف شيحه عن ر عبدا 

،بعدهم من الأئمة أو التابعين أو الصحابة إر المنسوبة التفسيرية الأتار 

.٢٨٨واسن ، ٢١٠الجاووة )ا(

الفقه.ت لموضع ١ هذا في ء ولاالرأى، لسابقين، ١ المصال*رين ا )٢ 
.١٨الأة: ث،، مودة )•ا( 
.٢٨٨والبغية ، ٢١٠الجيرة )٤( 
،٢٠٧، ٢٠٠، ١٥٨، ١٤٦، ١٢٥، ٤٧، ٢٤فهرمته: نى الآ-ب الضان، اننلر )٥( 

٢٩٨، ٢٧٧، ٢٧١*، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٢, ٦٣•، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢١٢، ٢١١،

الفممن  ٥٤٣، ٥٢١*، ٤٧٩، ٤٤٨■٣، ٩٥، ٢٦١*، ٦٤رنم: المموص انغلر )٦( 
الثاني.

٢٦











































العلاءابن عمرو وأبي نانع نراءة في "الامماء وكتاب القرآن«لا،، تلاوة 
القراءةعلم إلى والمدخل الالتجويد وكتاب ، احتلما ما بتوجيه 

اب«ص.

هىالتي القرآنية ؛القراءات  Ljlعبدالر؛،ابن الحاففل كان وئكذا 
القرآني،اللفغل تتعلق؛قراءات كانت، ؤإن وهي للتفسير، أولى ارمرحلة 

وبيانللسباق، نوحيه معين نحو على قراءته أن هو فيه ثلث، لا فالذي 
أحوالررمعرفة ت بأنه ير التغالعلماع بعض عرنج ولذللث، الآيةاا لمعنى 

يعلمما على دلالته حيث، ومن القراءة، حين، من وتعالى سبحانه الله كلام 
لانية(( الأن ٥٥١١٥١١بقدرة وتعالى سبحانه افه مراد أنه يقلن أو 

وعلومهير بالتفوعنايته عبدالبر ابن الحاففل اهتمام أمر من يزيد ومما 
التيالمؤلفات من لكثير ثيوحه عن والرواية القراءة على الثديي حرصه 

؛منهاقائمة وهذه الشرعية، العلوم من الجانِ، لهذا أصحابها حممها 

خيروابن ، ١٢٩اندارك،//في ء؛اض والقاصي ، ٣٦٨الجيرة ني السيئ ذكرْ )١( 
غيه نفعبدالجر ابن ، lJLc■أحال كما . ٤٩٠البغية ني والفثي ، ٧٢ضِسه ني 

عنالبيان تحاب أّمناْ يايأ المس لهذا أفردنا >اوند كلام: بعد فقال الأسذكار، 
رالرتيل،الهد، ومض الهي. قراءة ني والاثار القول فيه واضربا الئرآj،، تلاوة 

ومنذلك كره ومن بالألحان القرأن قراءة في والقول أفضل، ذللث، وأتم، والحل.ر، 
مماه،نى شفاء فيه المعاني هذه من جاء وما ه داود صوت م، ردتم، دما أجازم 

نفسنن وا"ا  ٢٠المقنن أيما; وانفلر ، ٢٥- ^٤٢ الأنتذكار ف•. والحمد 
•الجزء 

.٤٩٠والغة ح/.ما، والمدارك ، ٣٦٨الجذوة في ذكره )٢( 
وفي، ءس٨٦٣اننلر؛ بالتجويدُ، الملم إلى والمدخل —ا'التجويل• ؛الجذوة في سماه )٣( 

الدكتوروأنبته ص.بمأ، انثلر: ؛التجويل.(' القرأن علم إلى والمدخل ;-®التجويد، الغتة 
مدرصة®انفلرإ بالتجريل القراءايت، علم إلى والمدخل التجويد ;اسم: يعيش ا;ن 

والفقهالحديثح فى بالثر ابن الخافثل 
\ا؟\.عثلية ابن إلى الإّلأءى الفتح ن المغرب، ؛ى القرأنية ة الدرّ)٤( 
.٤٢٨/١الفلرن كثف، )٥( 

٤٧











تلأزةِءب<لى:.ثى تعالى: قوله تفسير في عبدالبر ابن قال - ١
حقُؤظءلإ إ وجل عر اف فول تأويل في العلماء بين خلاف لا 

تستمعألم ؛ عكرمة قال اتباعه، حق ويتثعونه عمله، حق به يعملون • أتم،ا 
تّعهالص.أي: نلن، إدا وجل؛ عر اض قول إلى 

تمثلونلأومك< ألؤب1 اؤووس< تعالى: قوله ير نفوفي - ٢ 
بموزثأون ة آقن نمق ق ق\ت ١^^٢ نتز ِإذا ه ألكتثا0 

كبائرمن وغيرها الخمر من التوبة أما عدالبر؛ ابن قال ' يكماره وهم 
ويغرغر،الموت ؤيعاين الوفاة تحضره لم ما للمؤمن وتلة فمبالذنوب، 

عليه؛مردودة وتوبته حينئذ، تاب إن له توبة فلا الحال، هذه بلغ فإذا 
إداتؤآ ألثتنثاُت، تمثلون لأنمق> ال3وبم اؤولد1تت وجل: عر اض قال 

ُؤولأقال: ثم المسلمين، يحني: ألثنى٤١٠، بت إف ئاد آلثوث لمدهم حصل 
لأيةا وهذه الكافرين. حماعة يمني: لأية، ا ، يكماربآلوهم بنوزتك أئن 

مدثا ؟-،٠. ثمثر ثثبموا إن ًكعروا ؤلنبمذ وئل وجل؛ عر قوله تمر 
حالآفلا ما وهذا وصفنا، ما على الموت حفور قبل يريد: ، ه محلف 

منللمل،ذبين كتابه، في عليه نص ق،و تعالى اض لأن العلماء؛ بين فيه 
أيقالولذكفار لمين الم

دءلبنه وجل عر اش نال عبدالسر؛ ابن قال - ٣ 
يعنى:المفسرون: نال ولمهلىب<رآ،، ك وثر >اؤوإنئ وقال: متث4ربن، 

.١٢١الأة: القرة، محورئ ؛(
٠٢لأية! ا الشمر، محررة ٢( 
.١٦رنم الص اننلر: ٣( 
.١٨ت لاين ا اء، لن١ محورة ٤( 
ي.الأية ٥( 
.٣٨الأة: ، JuVlمحورة ٦( 
رنم:الص ;^،، ٥١الشم انفلر: ٧( 
٠٦٦لأية؛ ا الأنعام، محررة ٨( 
.٤٤الأية: الز-خرف،، محورة ٩( 

٥٢















منأحكامآ منهم العارف عرف وربما أحكامه، ويحففل تاويله، ويعرف 
تعلمنات اليمان بن حديقة يال ، محورها يحففل لم وهو كثيرة القرآن 

يتعلمونالزمان آحر في ثوم ومحجأتي القرآن، نتعلم أن قبل الإيمان 
الناسأعلم يعتبرون عليهم اف رفوان فهم ، الإيمان،ا نبل القرآن 

بعدالصحيح، الوحه على معانيه وفهم الكريم القرآن بتأويل وأدراهم 
اختصواالتي والأحوال القرآن من شاهدوه الما وذلالئv . اف رمحول 

لأسبابلمعاينتهم الصحيحاال٢ا، والعلم التام الفهم من لهم ولما ببا، 
الليقةصماء من به امتازوا وما س اف لرسول تهم ومجالنزوله، 
وملكتها.لألبانها وامتلاكهم اللغوية 

الحرصكل حريما عبدالبر ابن الحافغل كان كله، هذا على وبناء 
إثبايث،على ؛4 والامتثهاد الصحاية ير نفمن لديه ثبت بما الاستعانة على 

ذلك.الأمر تطلب كلما مؤلفاته، في أوردها التي الفقهية ومسائله قضاياْ 
منعديدة لأيات يراتهم نفمن كثير على مشتملة التفسير في جهوده فجاءيت، 

بنعلي وررتفسِيراا ، الخءلاب بن عمر ير،ا ررتفمن يأورد الكريم، القرآن 
وعائشة، عباس بن وعبداض ، حول مبن وعبداش ، طالب، أبي 

منومرهم الأثع-رىأآ،، موص وأبي، هربرةّ، وأبي، ر المومنيزل أم 
لاينمعطاء مصدرا شكلوا الدين عليهم الله رضوان الصحابة ري مف

التفسير.فى عبدالبر 

\.rTl\iاكمهتاّ )١( 
.٦٢تيب لأبن الضير أصرل، )٢( 
اظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 
انظر)٧( 
اننلر)٨( 
انظر)٩( 

١لثم• لص 
رنملمموص 

رنموص نم 
رقمنموص 
رقمنموص 

.٤٦٦، ١٩٢رقم: نمين 
.١٩٧رنم: لص 

•١٠٤١، ٤٦٠، ١٠٦

٢١٣، ١٣٧، ٣٧.

٠٤٢، ٣٧٧، ١٦٠، ٢٤، ٢١، ١٧.

٠٠٣، ٤٢٣، ٢٢١، ٩٠.

٥٩









ذياف »سيقضى اش رسول فقال ، JUولهما !لا ينكحان رلأ مال، 
ظذل إف"! آنمْقآ لإ ص ،: ١٧!فزلت ثاء« ما ذلك 

»اياإله1>ي "؛اك وإن رق ئ ظء قنن س وق يكه كآ ه أ'لأشنإ 
اتجاريت؛ن^، ١٠*أءط غقالت عمهما !ش. رسول ذJعا الأية، ، fلبمفه١٢

واللك«، ض ؛ض وءا الزوجة وأهمط أبوهما، ترك مما الثالثين 
اختلافنيه ليس الذي القول وهذا يعقوب; أبو 

أنتعالى؛ نوله أن خلاف لا عبدالبر: ١^، وءال . ٤ 
'•لأسام؛،_ ناء ار ي نزك ألظببمهُ"، ثمة ;؛؛؛ :قلنظ 

بّا- ١^٢,^ بتايدل العلم أهل بجن خلاف لا أيضا: وثال ء ٥ 
ن١^ ش زك ، داؤه ثا-يى ح وجل: عز يوله أن - علت 

محهمفأخو مميتا، المطلق بني إلى اش. رسول بعثه أنه وذلك عقبة؛ 
وأمضابءم، إلمه حرجوا ألهم وذلك الميتة، أداء من وأبوا ارتدوا أنهم 

زتذكرذا، وأخبر عنهم فامرق عندهم، ما بعرف 
٢٣١نأخبرو، فيهم، يشت أن وأمر، الولهد، بن خالد اض. ررل 

ثثث!ه ٧pi -؟؛و إن اي؛ث؛١^١ ^^؛١ وزلت؛ بالإسلام، متسكون 
،•ذكرنا١ ما مثل ونتادة مجاهد، عن وروى الأية. 

والمنسوخ:١^!^ تائيا: ت( 
ويكونمقامه، آخر ؤإقامة شيء إبطال به ؤيراد ^ ٧١١في المح يطلق 

ءالورة،.دل ااالآة« تكون أن \لأب )١( 
.١١الأنة: ،، UIسورة )٢( 
.١٠٦ريم: الص اظر: )٣( 
.١٠٨الأة: اكوة، سورة )٤( 
.٢٥١•رنم: الص !نظر: )ْ( 
١٦لاية: ا ، ١لحجرامت، صورة )٦( 
٠٤٤٨رنم: المحي انظر: )٧( 

٦٣



















آثارهمأصبحت الدين الممدين القراء من كان عبدالبر ابن والحافظ 
لأنهالشرعية؛ العلوم من العلمس الجانب هدا في الباحثين قبل من معتمدة 

ابنأمثال من العلم هذا قي عودهم اشتد الدين العلماء أولئك دون يكن لم 
راحتيوغيرهم، الداني عمرو وأبي، الطحاوي، جعفر وأبي، الطري، جرير 

القراءاتفي ألف القرآن لعلوم أهلها وحب دانية أهل لهوى تحقيقا إنه 
ومعال^كتابل٢،، هذا من الأول القمل في ذكرها سبق، ،، كتب" أربعة 

المفقود.حكم في زالت لا هي إذ إلينا، تصل لم أنها الثديي الأسف 

ذكرْمن يرية التغجهوده نى عبدالبر ان أوردْ لما تتثعنا حلال ومن 
يلي:ما أحل من يوردها كان إنه القول أمكن القراءات وجوه ليحض 

وجوممن وجه بها يتأكد الني، القراءات بعض علك، تسهه - ١ 
اضذكر عمر! أبو قال . راالكلألةاالفغلة ير نففى أورده ما ومثاله التفِ. 

وارثاالموصمن كلأ في يذكر ولم مرصمن فير الكلالة كتابه y، وجل عز 
عكاُؤوإن قوله؛ اء، الممحورة صدر فى المى الأية فأما الإخوة، غير 
هاأثوش ينهثا وحد ولإر أخت أو لغ ولد7 أمرأهُ ؤ يكقله يورت رجث 

أنالعل٠اء أجمع ففد آلثلث،هلم، ة ئتمحكاء ظب د'لاث ثن أحفر دكاذوأ 
أنالعلم أهل بين حائف ولا ، م الإخوةبهم عني لأية ا هذه في الإخوة 
بعضعن روى وند . هكذاميرانهم ليي للأي أو والأم للأب الإخوة 

ذكرناما مع هذا فول ، ٠٤٢١من أخت أو أخ ءؤوله ! يقرأكان أنه الصحابة 
أخبرناخاصة.  ٢١١١الإخوة الأية هذه في الّراد أن على إجماعهم تما 

المقار،محمد ين إسماعيل أخرنا قال؛ عبدالمومن، ين، محمل بن ءبل.الثه 
قال!عبداغ، بن إبراهيم أخبرنا قال! إّح-او(، بن إسماعيل حدثنا نال! 

عبدالبرلابن المجالس؛ ءبهجة لكتاب تقديمه في الخرلي، مرسي ْ-حمل كلام من راآ 
.\r/\

ا3محاب.عذا من  ٤٧-  ٤٦صفحة، انظرإ  ٢٢)
٠١٢الأة: الماء، محورة )٣( 

٧٢



بنربيعة بن القام عن عطاء، بن يعلى أحمرنا قال؛ هثيم، أحمرنا 
امرأةأو كلالة يورث رجل كان ؤوإن ■ بقرأسعدأ سمعت ثمال! فائق، 

.ه أمه من أخت، أو أخ وله 

المختلفة.القراءات وجوه بعض بين الجمع إمكانية على تنبيهه - ٢ 
يكجثزآنجى ؛ن أحمبمث ت تعالى فوله في أوردم ما ومثاله 

فيالإححان ءمالسالبر: ا؛ن قال ،، ييى ألئحثش عق ما يف 
•أي أحص، فإذا يقول'. من منهم العلماء، عند وجهين على الإماء 

فيالفناء واختلف . إسلامهاالأمة: إحصان يقول! من ومنهم تزوجن، 
روكالهمزة بضم ؤؤأحصسيم • قرأمن فمنهم الvكا٠ة، ط0 في القراءة 
نيعنياغيرهن، أحصنهن يعنمحا• بالأزواج، وأحمس تزوجن يريدون الصاد، 

والإسلاممحصنها، فالزوج يالإلأم، أحصن قيل: وقد بالكاح. الأزواج 
علىألمن أو تزوجن أراد؛ والماد، الهمزة بفتح قرأ ومن . محصنها

خالنمنيا متتاربان، القراءتين فى والمعنيان ، ذللث، فال من مذهب 

،الكم؛نيه إل ُؤوآزنل،طلم تعالى؛ قوله في أورده ما أيفأ ومثاله 
سطوففدلك، بالجر، ٠اؤوأرجلكمه قرئن،: قل. كانت( ؤإن عبدالبر: ابن قال 

فآكانهخير، والتا التقاّيم على الغل فيه والمعنى المعنى، دون اللففل على 
إلىوأيديكم وجوهكم لوا فاغالصلاة إلى قمتم إذا وجل: عز قال 

بالنتبوالقراءتان برؤوسكم. وامسحوا الكعبين، إلى وأرجلكم المرافق 
جانزوغبر له، ومخالف الغل صد والمح ن، متفيضتا صحيحتان لجر وا 
سيل،بينهما الجمع تخريج إلى وجد ما بالأخرى القراءتين إحدى تطل أن 

القيس:امرؤ قال كما بالجوار، تخفضى الحريح وجدنا وقد 

٠١٠٨رنم: المص انظر: )١( 
.٢٥الآ;ان: اء، المسورة )٢( 
.١٦٦رنم: المص انظر: )٣( 
٦.ألمانية، سورة )٤( 

٧٣



زمُ"نيخاد ني اس انئط 
حصوللعدم بها، يحتج لا التي القراءات بعض على تنبيهه - ٣ 
ينوألمنيأ ألثما ُؤإة I تعالى قوله فى أورده ما ذلك ومثال عليها. الاتفاق 

،،بؤ_ثاهأ بملثثت أن عيه لجتع ثلأ أغكعز آو ألبق ثج ئنى أم ثتدزر 
مصحفه،ني وما عود مابن بئراءة محتج احتج فإل ٠ عبدالبر! ابن نال 

فيماليس له: قيل ^، ١٠٠٠يعلوف لا آن عاليه جناح ^٧١ قوله: وذلك 
ولاوحل عز الثه على به يقطع لا لأنه حجة؛ الجماعة مصحف من منهل 

اللوحيزرالبين الجماعة نقالته بما إلا قرأن بأنه يحكم 

الثالثالميصق 

التفسيرفي عبدالبو ابن موارد آهم 

عبدالبرابن أوردها التي التفسيرية الموصى لمجمل المتأنية القراءة إن 
يرية،الفمادته منها امتقى التي الموارد أهم نحدد تجعلنا مؤلفاته، في 

التأليففي لمنهجه الكبرى الملامح اكتشاف من يمكننا الل.ي الشيء 
منرأيت ولذلك حصوصأ، القرآن آيات لبعض يره نفوفى عموما، 

أهمتحديد في الشرؤع نبل عجدالبر لاين النصين هذين عرض المناسب 
الفر.فى موارده 

عنبعضهم يأحاو قديما العلماء زال روما عطوالبر: ابن الحافغل قال 
فيالشيطان ونفح الفلير، عن والطير المغير، عن الكبير ؤيأحد بعض، 

.١٩٩رنم: المص انظر: )؛(
.١٠٨الأيأ: اليرة، سورة )٢( 
rrرنم: الص انظر: )٣( 

٧!











مواليكبار من أبره كان القح، أبي بابن يعرف نمر، بن »سعيد قائلا: 
ومعالأدب، فطلب عثمان أبو ونشأ عدْ، المقدمين الماصر عبداJرحنن 

بنووهب دليم، أبي( وابن أصبغ، بن ناسم قرطبة: شيوخ لازم ثم قيه، 
أهلمن وكان والقبط، الضد غأحسن وكب يحتم، بن وأحمد نزع'.( 
سنةمن الحجة ذي قي توفي . فصيحاا؛ معربا والفضل والوؤع الدين 
ر'حدثناقوله؛ منها موعاته ممن كثيرآ عبدالبر ابن عنه روى وقد .. ٥٣٩٥
أناسما حدثنا قال: أصغ، بن قاسم حدثنا قال: نصر، بن سعيد 

عنشعبة، أحبرنا قال: مرزوق، بن عمرو حدثتا قال: القاصي، إسحاق 
هلبي ا عن محارب، بن لبراء ا عن عبيدة، بن محعد عن مرثد، بن علممة 
وفألدتا أدو} ؤ، آلئفين، أكول ! ٣١٠اليك< أممث سنق ؤ ق١ل: 

ومحندينك؟ وما ربك؟ من ثل مإذا القبر راقي قال: ،، ألآ'حرقهل 
١٣),،^.>

تمدالمابن منها استمد التي الموارد من الثاني التؤع عن أما 
نميزأن فيمكن له، السابقين العلماء مؤلفات، هو والذي التفسيرية مادته 
اكتفىأحركا مؤلفات وبين اسمها، بدكر صرح مؤلفات بين فيها 

ولااسمها إلى لا يشر لم مؤلفات وبين ثل، مولفيها على بالإحالة 
التيالعبارات لبعض باستعماله ذلك إلى أومأ ؤإنما لفيها، مؤ اسم 

قليل.بعد علتها سنتعرف 

عبدالبرابن الحافظ مستوى في سخصية أن إليه الإثارة تجدر ومما 
واستفتمعها تعاملت التي المؤلفات كل يحدد أن الباحث على يصعب 

ابنلأن جمة، وصعوبات كثيرة، عقبات ذللث، فدون التفسيرية، مادتها سها 

٣٦٦.  ٣٦٥.

.٢٧الأيت: برامم، 
.٢٧٤رنم: انمي 
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وااالأسدلكر،الى.ااالمهياو«لا،، 

البغداديعبداش بن أحمد بن محمد كير، لأبن القرآن احآقام — ٤ 
عمرأبو الشيخ ررلكن حير! ابن قال . -( ٠٠٣ ٠ سنة )توفي بكر، أبي التميمي 

هاأوثر معناها في مخنمرة كتب نلائة يقول: اش رحمه عبدالبر ابن 
لأبنالقرآن في والأحكام السنن، في الترمذي عيي أبي ممش : وأفضلها

المؤلفهدا من عبدالبر ابن أفاد وقد ،، عبدالحكمءل ابن ومختصر بكير، 
،•٤٧من أم إله نجع 

سنة)نوفي الحنفي، الطحاوي جعفر لأبي القرآن أحكام _ ٥ 
مهرْ،.ونقل عبدالبر ابن عيه أحال وقد ^. ٣٢١

أنيحتمل لتمسير ا في لأعلأم عديدة أحرى مؤلمات هناك وكانت 
الصعبمن لتمسيرة، ا مادته استقاء في أصولها إلى رج^ عبدالير ابن يكون 
وئال! ^٠١^ قوله من يفلهر ما وهدا مولفيها، أسماء أو أسمائها صبهل 

ررقالأو: ا، القرآن ويل بتأ العلم أهل قال ٠ أو: ، ، يرا،ر التفأهل حماعة 
منذلك وغير ، وحلاار عز اض قول شأويل ش قيل  ٠١أو: روزراص،، المف

السابقين،العلماء بتمامحير البر عبد ابن استعانة حادلها من يفهم التي الصيغ 
جارواالدين رين المغمن أو التابعين، أر الصحابة من كانوا سواء 

مؤلفاتهمدون رين المقباسماء يمرح كثيرة أحيانا نجده وقد بعدهم. 

.١٩٤.ثلأ:ج*ا/مآا_ انظر )١( 
وجإ/أأأج'ا/أ-ا، ،تلا: انظر )-١( 
.١٢١الفهرسث )٣( 
.٤٦١رنم: النص .ئلأ: انظر )٤( 
٠٢٠٨رنم: الص ملأ: انظر )٥( 
انظر)٦( 
انظر)٧( 
انظر)٨( 
انظر)٩( 

رنمالنموص 
رقمالصوص 
رنمالمرص 

٠٩رقم: الص 

٤٧٧، ٤٥٢، ٢٠٢.

٤٢٢، ٣٩٦، ٣١٦.

ه.0.، ٤٥٢، ٢٦١
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>اذكرأو; لاقال أر: وكح«لى، ))روى أر: الدى«أا،، »روى كقوله: 
وعيرهم.، م،نيدء 

والسيرة:الحديث في مؤلفات - ب 

يرية،التفمادته عبدالبر ابن منها امتمي التي الحديث لكتب يالشبة أما 
١١ني لمنعا ا الرزاق عبد وررممسف ،، مالك،أ الإمام راموطأ رأسها على بأني 

•وغثرها ،، سة"أ أبي بن بكر أبي وررمصف داودا،أا"،، أبي وراستن 
أسبابمن لكثير ذكره في إليها رج^ فقد السيرة كتب جانب أما 

إداءامنوأ أل؛؛، ُؤكي تعالى: قوله نرول سبب ذكر نى مثلا كقوله النزول، 
ثؤقي عتقوس ؤ0 ُزنغن أهأم أس آضنزس •ي؟رُؤ ألثرينث بجًغم 

١؛>،ل ثن أوؤاِفيهّ، ض ٠ ه محلأ ص ٩ تيخثق أن 
الحديبيةفي نزلت المذكورة الأية هذه أن السير أهل يختالف ررلم عبدالبر: 

إذنبغير جاء من عيهم برد أن على نربثا .١ اشّ رمول صالح حين 
بمحنةامحنحى إدا المشركن إلى يرددن أن اف أبى هاجرن فلما وليه، 

،.الإسلامءلفي رغبة جئن أنهن وعرف الإسلام 

.٣٧٧رقم؛ الص  اطر (١)

١٨رقم؛ النصوص  اطر (٢)

٠٣ت رقم النمرص  انظر (٣)

١٩رقم• النصوص  انظر (٤)

٣٢الموصرقم; انظر (٥)

.٥٤٠رقم؛ الص  اطر (٦)

ا'*ل،رقم؛النص  انظر (٧)

٠الأية؛ الممتحنان،  سورة (٨)

٥٤٧، ٥٤٢.

؛٩٨-٩، 

٦-، ٢٩٠

بنمحمد عن ب نقل حث  ٢٣١رنم■ النص أيضا؛ واطر . ٤٩•رنم• النص اطر؛ (٩)
أثلهئاموأ وألئمموذ ف  jiijSiم؛ءن ؤئنتئلرأوك< تعالى؛ توله نزول ب إمحاق 

١[.]\ص: الأة 
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اللغة:في لفات مؤ - ج

الألفاظمن كثير مض بيان ني اليتة ممب على عبدالبر ابن اعتماد إن 
صاحبارئال أو! ،، الالغة،ال أهل ارقال مثلا! نوله في جليا يظهر القرآنية، 
منوغيرهم ،، الأحفشْل ®نال أو! ،، ءبيدةااأ أبو ®نال أو! ،، العيناال 
حتىاللغوي، البحث، مجال في صيتهم وذاع اشتهروا الذين العلماء 
يتأحرلا عبدالبر ابن الحافغل كان ؤإن والباحثين، الدارسين عمدة أصبحوا 

علومفي متفلمعا عالمية موسوعة كان أنه إل العلمي؛ الجانب، هذا في عنهم 
اللغة.علم ومنها كثيرة 

حرياأصبح القمل لهذا الثلاثة المباحث، في سبق ما حلال ومن 
ابنالحامحل ؤ تهنهيمكن التي رية الفالمدرسة عن سساءل ان يالباح، 

.فيهاالمفر عبدالبر 

التفسيريحبذ ®كان عبدالبر ابن أن إلى يعيش بن محمد الدكتور ذهب، 
ولمالمدرسة، هذه سجين كان أنه يعني لا الزعم هذا لكن بالمأنور® 
الشيءشرعية، أصول إلى يتند الذي بالرأي التفسير مدرسة إلى يتجاوزها 

أصولعلى إلا يكون لا الاجتهاد 'رأن إلى ذهب لما ه بنفحمنه أعلن الذي 
أشكلومن بها، عالم إلا يجتهد لا وأنه والتحريم، التحليل إليه ، يضاف
الدينه مى نولأ اف على يحيل أن له يجز ولم الوقوف، لزمه شيء عليه 
بينفيه خلاف لا الذي وهو أصل، معنى في هو ولا أصل من له نفلير 
معيتعامل عبدالبر ابن كان ولذللئ، . فتدبره® وحديثآ، قديما الأمصار أئمة 

.٢٦٥، ١٧٦رنم; المن انفلر: )١( 
.٢٣٢رنم: المحي انظر: )٢( 
٠٤٢٢، ٣٧٠رنم: المحض انظر: )٣( 
٠٣٧٠رنم: المحن انظر: )،(
,١ ٠ ٠ م والفته الحديث في عبدالبر ابن عمر أبي الحاننل الإمام ة مدرّ)٥( 

وكلهالعلم يان جامع ، ٦١
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معنىمع مثجمآ رآه ما منها فيقبل عالية؛ نقدية بروح التفسير من يور لمأ ١
أجدلا ف ث تعار لموله تفسيره عند فمثلا ذك، غير رآه ما ويرد الأية، 

منئرثدما أو منث ق؛ؤ0 أن إلأ بملسهأ طاععَ ءق محزم، إثة أؤم آ تق 
بنهغم أصعلر نس ه أم إميّ أهل فسما أر يجمت ^^٠؛ حتير أحم آو 

أفوالمن مجموعة لنآ ١متعرض ،. نجز عمور وؤلك ؤ)؛ عاد وثُ 
اضفول عمر! أبو ررفال بقوله; كلامه أنهى نم الأية هده في العلماء 

بماأوضحنا ند الأية، محزتأه إة أؤم تآ j أيد لا ؤءل وحل: عز 
محكما؛نصا ليمس وأنه ظاهره، على ليس نول بانه الباب هدا فى أوردنا 

كاننصا، يكن لم ؤإذا تأؤيله، في يختلف لا ما المحكم، النص لأن 
إلىالكتاب مجملات سائر كافتقار منه، اف لمراد الرسول بيان إلى مفتقرأ 

نرلما إلثا؛دا لته آلديكر إقك ؤرأرل؛ا ت وجل عر اش —،ل ق بي-انه، 
الممدأئل ناب، ذي م ام ني ه اث رّرل بنن يند أهلم4ُ"، 

٠لتوفيق؛ا ا وبالله ، عند0 الوقوف فوجب القه، مراد الأهلية 

أقأمزة آم سد-ل ل نلوأ أكن قثإلأ ُؤولأ تعالى: نوله ير نفوفي 
فولهفي ؛المجاهد عبدالبر: ١^ قال ، ٢٤.؟١٠^^؛؛٧ ربهم بمد أثتآء 

فيهم ليي قال: ربهم هتي ؤأ-مآء الشهداء: في وجل عز 
هرخنا عمر: أبو قال ؤيحها. ؤيجدون ثمارها من يأكلون ولكن الجنة، 
تعلقطائر المزمن سنة وإيما فيه• لأن هذا؛ مجاهد قول يرد مالك حديث 

أحالفقد غيرها في وثمرها الجنة شجر أن ادعى ومن . لا لجتة ا شجر في 
الحديث(\ْ،.ظاهم 

وجل:عز نوله من ماحوذ ولأُث، الامتياز إن نال: من على رده وفي 

.١٤٠ت لأية ا الأنعام، سورة )١( 
.٤٤الأيت; الحل، مورة )٢( 
.٢٢•رنم: الص انظر: )٣( 
١١٦٩الأيت: عمران، آل، صورة )٤( 
.١٤٧رنم: الص انظر: )٠( 
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 >^١ \p\:ُتقنم
فإنهوحه، له لكن ؤإن القائل، هذا ذكر0 ما ١٠عبدالبرت ابن قال ، ُرته 

جمهورعليه والذي بها، نزع الش الأية ير نففي العلماء عن معروف غير 
ثلاثأي; •>ت4، الأية: هلْ في وحل عز فوله ني العلم أهل 

ثلُؤين ; فيهاوتمامها الأبة اق مالقول هذا صحة على ويدل أوثالتح. 
عؤزيؤثلثا آلمشا.؛ مبملرؤ بمد ومن أاهلهيرق من يابجر دمعؤن يبما الم تاوؤ 
ؤبمئهئز ءوؤ ثقميك __ ثثيح قين ولأ هوؤ محنى للإ 

:نؤبم."<.
حالآلمن أيضا النقدية عبدالبر ابن الحافغل عقلية لنا تتضح كما 

احتيارهنم الواحد،، المسألة في التعدية الروايات، بين المقارنة في أسلوبه 
علىفوله من تثفه نما وهذا ، ذلك، على الاستدلال بعد صوابا رآ، لما 

ماأصح  ٠١فوله; أو ،، تعالىاال انثه نول في روي ما أحن  ٠١المثال; سيل 
.ذلك(وغير ال؛،، أعلم وافه - الأية تأويل في 

فىوهى القرآن، آيات من كثير من الدقيقة استتباءلاته عن قفلا هذا 
افهقول ررفى فوله• ذللن، على الأمثلة ومن نفليرها، قل استنبا٠لات الحقيقة 

الأحتجاجأن عش دليل علمب؛لْ،، بم• وقم ون، بيتا ثآبوة م ت وحل عز 
؛ؤئح؛وأوحل; عر قوله ررفي ; أيضا وقوله - تدبرا' لن سائغ مباح بالعلم 
Jl_^4التحية وأما نة، الحالتحية أراد أنه على دليل هن 
بالفضل،أحذ فقد فعل ؤإن منها، بأحسن يحيي أن سامعها على فليس 

.٠٨الأية؛ النور، محورة )١( 
.٣٦٢رقم: المى اطر: )٢( 
٠١٥٤، ٣٣رنم: المتن اطر: )٣( 
.٣٠٨، ١٧٣رثم: المتن اطر: )٤( 
.٦٦الآة: ءمراذ،،آل، محورة )٥( 
.١٢٧رنم: الص اطر: )٦( 
.٨٦الأية: التاء، محورة )٧( 
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رلأ^^٥١ وجزت عز اض نول ؛افي ت كيلك ونال مثلهاءارا،. يرد أن وعليه 
مناف مراد أن العلم أهل إحماع مع ، ؤأنيتإه ؤ آشعإ آلممءان 

إمامهجهر إذا المأموم أن على الدلائل أوصح المكتوية، الصلوات في ذلك 
ذلكوغير • وونهم،اا له يستمع وأن ، بثيء معه يقرأ لا أنه الصلاة، في 
كانالتي الثاقبة والعقلية الوفادة، القدرات على ^ل التي اسباًلاته من 

علبعن تغنلث، التفسير في جهوده إلى وانفلر اغ رحمه عبدالبر ابن يمتلكها 
حافظته.وقوة ؛الرأي، وبصره العقلي نضجه في القول 

٥٥٥٥٥٥

.١٧٨رنم: الص انفر: )١( 
.٢٠٤الأة: الأعراف، سورة )٢( 
.٢٢٩رنم: الص انفر: )٣( 
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محشراللكمات: نال: ثأقهزه، ختنت زلإ إمحيقتِ أنتق ُؤوإذ وجل؛ عز 
فيالني قاما الجد، في وحمس الرأس، ض منها خس خصال، 

والمضمة،واك، والالشارب، ونم الشعر، ففرق • الرأس 
والاستنجاء،العانة، وحلق ذالختان، البدن: في التي وأما والاستنشاق. 

بهن.عمل أي: ^^4<، وقوله: الأفلفار. وملم الإمل، ونتم، 
آيعأن إثك أوحسآ ُؤتم وحل: عز اغ قول هذا يؤكد عمر: أبو نال 

امحمألتاثي آوئ ٠^^ وتعالى: تبارك وقوله الأية، -ئيةا4 إمحم ثة 
.ألثوهنثكولأ وأسُ ءامزأ ألئى يكدا أبمْ ثرن 

سألأنه ،، رجاءل أبي محن ، ملمة ابن عن سنيد ذكر -  ١٨

امآ/'اه_حه.ت: - ١٨

الكلي،الان_، بن ومحمد والدي، والأعمش، نائية، أير وعته • • محاس• ابن و— 
نحوأبعده عاش لكنه هان، ال طمة س الرحل وهذا الذهي: الحانفل نال وغيرهم. 

-ه/٧٣ النبلاء أعلام صير انظر■ ته- التعريف تقدم هدا هان والسنة. ثرين عس 
.٤١٧والهدب . ٣٨

.١٢٣الأية: الحل، صورة )١( 
.٦٨الأية: عمران، 1ل، صورة )٢( 

ماىالحتب،، المنمي نيد ولمه داود، بن حن علي أبو الحافظ الإمام هر  ٢٣)
بنوءباJاف الشبعي، سليمان بن وحعغر نيئ، بن حماد عن حديث، الكير، التمير 
وآحرون.زمر، بن وأحمل الرازي، زرعة وأبو الأضم، بكر أبد وى • ■ ■ الب١رلث•

Mlliوالهذب  ٠٦٢٨-  ٦٢٧/١•الملأ، أعلام مر انظر: ش. ٢٢٦سنة نوني 
البصرة،أهل من مولاهم، الأصدي بثر أبو م، متبن إبرامم بن إّمامل همر  ٢٤)

عونوابن المشاتى، وأيوب، صهً،، بن همدالعريز ءن الكبر رومحا واصله 
صهل،بن وموسى عرنة، ين والمحن الدورني، يعنوبج ُءنه • • الظول• ُِحمتد 

الملأ،رأعلأم  ٠٢٤٠-  ٢٢٩/٦بغداد تاريم اط; . .٠٩٣ّنة ،ات، وا-خررل• 
١٢•.١٠٧/٩.

الجاهلية،أدرك المري، الميس ن،لحان عهران الإسلام شخ اصر الإمام ُو  ٢٠١
دءنه=عاس، دابن وض،، عم، عن حدث، ه، الني ير رلم ُكآ، ذح ■ذ دأدا 





















وذلكمصحفه، في وما عود مابن بئراءْ محتج احتج فإل -  ٣٣
منسقط فيما ليي له; قيل يهماه، يطوف لا أن عليه جناح قوله! 

يحكمولا وحل عز الله على به يقطع لا لأنه حجة، الجماعة مصحف 
هذهنأويل في روثما ما وأحن اللومن• بين الجماعة نقلته بما إلا قرآن 

مناهت، كانت،; ثالعائشة، عن أبيه، عن عروة بن هشام ذكره مسا ية، ألا 
المشركون،بها يذبح مما والدماء الفرولث، وحولها البحر احل معلى 

لمالجاهلية، في بماة أحرما إذا تما إنا ال؛وبمإ رسول، ا الأنصار; فقالت 
إلؤ وجل; عز فه ا فأنزل والمروة، الصفا بين ، نهلوفأن ديننا في لما يحل 
آنعثه جع ملأ أغتثز آو أنين، حج ئنى أممه حا؛و■ ثن رآأ٠رإأ آيثما 
االصفبين أطول ألا أبالي فلا أنا أما عروة: قال هثاب<، د_ 

جناحُؤدالآ يقول; اطه لأن قال; احتي؟ ابن يا لم عائشة; ت، قالوالمروة، 
يطف،لم إن عمرته ولا أحد حجة ومسنا ما فلعمري يؤماه، بملور^> أن علنه 

ا.وال٠روةل الصفا بين 

•؛أو% . 

)٣٧^ َولأ ثئ فت ضثلز آم 

ولأ٣ عن أفنلز ت تعالى نوله في مجاهد عن روي -  ٣٤
معصية؛في خارج ولا الأئمة مفارق ولا سبيل، قاطع غير قال; عاد؟١؛، 

الميتة.أكل في له ثرخص لم معصة في حرج فإن 

Xoo.Yolj\o :__ri

.١٧٦^*رث■' مائة اللسان; الكرثى، ني دام ما الشرحن وهي y^،، جمع )١( 
الإزموأ-حري  ٠٦٤٠-  ٦٣٩عي الحامع باب الموطأ، من الحج كتاب انظر■ ، ٢١

٠٠١٩ لأ\إ^\ ١لكرماني بشرح صحيحه اننلر• التفسير• في الخارمخ، 







عليايلق لم الشعبي لأن يصح؛ ولا عنه اض رصي علي عن 
أنعلى فمتفقون بالأمصار، الفتيا أئمة وحماعة العلماء جمهور وأما 

النمسؤ ت وحل عز اض لمول به؛ المرأة تقتل كما بالمرأة، يقتل الرحل 
ولم. دماؤهم(( تتكافأ ااالم|سالمون .I اش رسول ولقول ، والنئسىه 

شيءولس أنثى• من ذكرأ ذكرنا بما . رسوله ولا وجل عر اف يخص 
علىيجتمعون لا لمسلمثن ١ لأن ؛ وجل عر فه ا لكتاب مخاليه هدا من 

اضقول مراد بثنا والسنة الكتاب، ز وحل، عز اض لكتاب، التأويل تحريم، 
كونكان ؤإنما ه، الأنى ءأ'لأذئ السد يآلتث إنني ُؤاائد نوله؛ من وجل عر 

ولابحر، حر يقتل لا إنه أحد! نال لو وحل عر اض لكتاب، حلافا ذللث، 
.لهاورد الأية، ذلا>هر حلاف، لأنه أحد، يقوله لا وهذا باش، أنثى تقتل 

ألتإ4 ألتكاش قثم ك ;٣ أزن ظ( تعالى: افه ال -ن٤٠
،•يثثاص4ل تعالى؛ وقال أمح4، ثأ'لأذئ ؛أند يألإد أئي آفو 

إنوأولى، أحرى دونها فيما كان النفس، في منه يقتص أن حاز فمن 
افه.ثاء 

4ونال؛ عوقأ وجل؛ عز انثه نال -  ٤١
فيونال ،، ألن،سىهلألنمل أئن فنا ئيم ءؤوك؛ثا وقال؛ توره، آلتمناْى 

0(>إا<0\.. .٤ 

.١٨٧اوكاش: -  ٤١

،٢٤٨. ؛U/Y Yالقرآن لأحكام الجامع انفلر; )١( 
 )Y( ٤٥الأة: اناندة، سورئ.
نيوالماثي . ١٨١.  ١٨٠/٤بالكانر او.الم أقاد باب، الداته، في داود أبو أحرجه )٠١( 

فيماجة وابن •٢. . خ/ا<ا النفس في والسالبم، الأحرار بين القود ؛اب، امة، الق
ء١١YY/أحد والإمام . ٨٩٠٨تكافأ المامون باب الدات. 

لم.رأّأصح اللفظة هده حاوف )٤( 
.٤٥ت لأية ١ المائدة، صررة )٦( )ه( 

١١٣









ملطمبن أديث عق َفب َتا أليام ءؤطم 'كب ءاتؤأ أئ؛بم ؤتأ؛ها 
ةمئْسمر عق أز ثِ،بما ٠-؛^ '؛اث ص مع-ئردن ؛^^ ١١. ينموف تلكم 

يهنثيغ دْلئع ئثن متكن طعام هيمولإ أك؛رك> وعق أحن آباي مذ 
أنزو١^ تمصناة تنز ث1ثرن. َمحتن إن ثطم حثر ثثوموا وأن لإ حم 
مكث؛سؤمئش وأذ/آتا0 ١^->؛-؛!، ثن ثبنشغ ندى؛كابن ألئزء١دا فه 

(١٨٥)ألين 

الأية!هذه نزلت السائب بن فيس مولى في ت مجاهد قال -  ٤٦
يومكل عن وأطعم فأفطر مت1كينه، طعام مدية هيدرئي أل؛دثت> ُؤوعل 

٠مكيتا 

إلىيٍقء ص تعالى: اض قال عمر: أبو ثال -  ٤٧
ئشينكس ْلثام فدبه تيددئم ألخ؛ك وعق لر ٥> مذ ؤءمده قوله: 

ؤمممحئث4،•ماش: ب يطأه، ء مم؛ ه قأ ئت ء ئة نو 
التيالمحيحة اء0 القر وهي عليه، المجتمع الممحفا لوحي بين الثابت هو 

.بتأويلها العلماء احتلف وقد ،. بمجيئهال الفرد ويقطع بصحتها، يقطع 

ما،ا/أدالأسباب: .  ٤٦

'ا/ااآ_ْامآ.يأ-ص;

المخزومي،القرشي مخزوم بن يمران بن عاند ن عويمر بن ال—ائب ن مس م  ٢١١
نريككان مجاهد. ولاء وله ير•، ءالتفصاحب جير بن مجاهد مولى وهو 

الأّيعابالجاهلة، في . اض رسرل، 
عاننةوقرأت يكلفونه. يمغى: ءؤيثلوئوتهه، عباس: ابن وقرأ عطبت: ابن قال )٢( 

فرنة:وقرأت ْمتوحة، الطاء وشد الياء بفتح ؤنهلوُونته، ديناو: ين وعمو وطاوس 
ؤنثلثئون4ه،عباس: ابن وقرأ المفتوحة. الياء وند الهناء ونح الياء فم ب ،

عنالنقاش وحكاها يتكلفونه، بمعنى: الفتوحة، الياء وند العناء وشد الياء بفتح 
.٧٨-  UU/Yالوجيز المحرر معيق. اللففلن هدْ في الياء وتثديد عكرمة. 
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تعالى!لقوله مجد، فى !لا يكون لا الأءتكاف أن أجمعوا .  ٥٦
لمدكورة.1 الأية في (ك|ءثه، ق عتكموو آمن وؤ 

لمفلهكان ؤإن اجد المْن نؤع على حرجت الأية أن إلى نوم فدهب 
مجدأو ، كالكعبة نبي؛ مجد في إلا اعتكاف لا ؛ فقالوا ، عموم ل١ 

اليمان،بن حديقة عن القول، هذا وروى غير. لا المقدس سّتا أو .ؤ الرسول 
معتكفوهو النبئ على نزلت لأية ا أن حجتهما ومن المسيب، بن وبد 

نبئ.بناه مما المج،- ذلك، نؤع إلى والإثارة القصي. وكان مجده، في 
الإثارةلأن الجمعة، فيه تجمع مجد في إلا ، اءتاكافلا وءالآحرون1 

بنعلي عن القول هذا روى اجد. الممن الجنس ذللث، إلى هم عتل. الآيار1ت، في 
وحماد،عيينة، بن والحكم الزبير بن عروة قال وبه عود، موابن 'لمالب، أيي 

مالك•قولي، أحل- وهو علي، بن محمد جعفر وأبو والزهري، 
بنمحسعيله عن روى جائز. جد مكل في الاعتكاف آخرون! ونال 

ابنسلمة وأبي الحارث، بن وهمام النخعي، ؤإبراهيم قلأبة، وأبى •محر، 
حسفة،وأبي الشافعي، قول وهو والشعبي. الأحوص، وأبي عبدالرحنن، 

والطبرى؛وداود، علية، ابن يقول وبه ٠ مالك قولي أحل وهر واكورى. 
•مجل•كل في عمومهأ على لأية ا حمل وحجتهم 

.^٧^٦٧٣'\إ^0.س:

كلفي الامحكاف نكرم لا أنه نته، اختلاف لا الذي عندنا »الأص مالك: الإمام نال )١( 
إلافيها، يجمع لا التي احد الم— في الاعتكاف كره أرام ولا فيه، بجمع جد م

فإن. تدعهاأو الجمعة إلى فته، اعتكف الذي مسجده من المعتكف يخرج أن كراهته 
مجدفي الجمعة إتيان صاحبه على يجب ولا الجمعة فيه يجثع لا مجد كان 

عتكمونؤزم' ! (Jljوتعالى تبارك اش لأن فيه، بالاعتكاف اسأ أرى لا فإني سواه، 
منها.شيئا تخص ولم كلها، اجد الماش فعم آلتشحده، ؤا 

الكان إذا الجمعة، فيها يجثع لا التي المساجد في يعتكف أن له جاز هناك فمن 
كتابن الموطأ . الجمعةاافيه تجمع الذي المجد إلى منه يخرج أن عليه يجب 

.١٩٧الاعتكاف ذكر باب الاعتكاف، 

١٢١





إُىثتندوأ زثُ هؤء' الخيث( أثن سسفي( ؤ
ألئنش,ث.تحث لا أسَ 

انيالغيحيى بن بمي عن الدمشقي، صدقة عن وتمع روى -  ٠٩
ّهفيؤ، ُؤوثءلوأ • تعالى قوله عن أساله عبدالعزيز بن عمر إلى كتبت ت قال 
فكب.بٌ، يحب لا أس إُى سدوأ ري هإيؤء• أدين أس 
الحرب.لكم ص يحب لم ومن والذرية، النساء ني ذلك أن إلئ 

أكِنأثب سنجز ؤ، ُؤرقتاأوأ يمول؛ وحل عز اف -  ٦٠
علىأبدأ آبائهم حكم فحكمهم بوا يلم الحرب أهل أطمال دام فما 

ذلك.فى العلياء يخلف لا ذكرارى، حسما 
 . ..

٩٠)

إل\ومخ• تمحأ ٠^^ تعالى؛ النه قول، معنى في ثل ما أحن -  ٦١
_.أعلم واله - اس س~ل في ترك في ذك ألهولآ4، 

هه . 

1ا/^.ا،ه.س;

.٢٩٩/١٤.س:٦١

فيؤإهداف شيء إتامت عر يدل ص-حثح أصل واناء والماد النون ت فارس ابن تال )١( 
والتصريح.الإعلان بمعتر هنا وهر , tTlfoءنمبء مائة; المقاسس، استواء. 

الثخصت ما إلا ا*حكا'^م، في لكبانهم الحرب أطفال كذلك عبدالبر؛ ابن قال )٢( 
فيJقاتالون لا لأنهم يماتلوا، أن إلا الحرب، دار في يقتلوا ألا نالهم ومن منهم 

.WilSAالمهد أحوالهم. ٠> الأغلب 
تصحيف.وهو ال١لفقةاأ، بدل الأصل في )٣( 

١٢٣







تنال إسحاق، أبي عن الثوري، أحبرنا نال! عبدالرراق وذكر 
وآتواالصلاة أقيموا أرح* بإقامة القرآن في أمرتم يمول! مسروقا سسمعت 
،٠والعمرة^ الحج وأقيموا الزكاة، 

•قالا الحسمن، بن ويكعر المسور ابن حيلنا قاسم، بن حلما حدسا 
حدثناقال؛ موصى، بن أمحي حاوثنا قال! القراهليس، زيد ين يوسف حدثنا 

فيأمرتم نال: مسروق، عن إسحاق، أبي عن الأحوص، وأبو إسرائيل، 
والعمرةالحج ؤإئامة الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، بإنامة أريع! بإقامة اطه كتاب 

عنإسحاق، أبي عن معاوية، بن زهير وحدينا أسدت نال الله. بيت إلى 
الزكاة،ؤإيتاء الصلاة، بإقامة المنزل اض كتاب ني أمرتم قال! ط روق م

الصلاةمن الزكاة بمنزلة الحج من والعمرة نال! والعمرة؛ الحج ؤإئام 

بنأحمد حيننا صالح، بن أحمد حدثنا القاسم، بن حلف، حدتنا .  ٦٠
بنروح حدثنا ت قال حدي، حدثنا ت ل فا المنادي ض عبيدا بن محمد بن جعفر 

بنسعيد ممعّتتا قال؛ سوقة، ين محمد عن سقيال؛،، حدثتا قال؛ عبادة، 
أهلكر.من تحرم أن، نقال! العمرة؟ تمام ما وسئل! حبير، 

!منهاوحوه، على العلم أهل عند الإحمار عمر! أبو قال —  ٦٦

ْ؛/ْأ؛.ت: - ٦٠

.٢؛/٨٧واننلر: ت: -  ٦٦

عندوهر الرزاق،، عبد مصنف محن المهلبرعة خة النفي الأثر هدا على أعثر لم )١( 
.Y-A/Yالبيان جاع ني الطري 

 )Y( ،أنإلى مالل؛، غيهب، العمرة، وجرب فى الفمهاء اختلاف أمحا عبدالبر! ابن الحاففل هال
تركها،في أرخص العلمين من أحدأ أعلم ولا محوطئه؛ في وفال مؤكدة، سنة العمرة 
الشافعيوتال تعلؤعا العمرة ت وأصحابه حنيفة أبو وتال • . ٠ يوجبها اللفغل وهذا 

بنوزيد عمر، وابن عباس، ابن قول وهو واجمة، فريضة انمرة والأوزاعي: والثورمح،، 
وابنوالعن، ومجاهد، وطاوس، وعطاء، ين، حبن لعلى ردق، دمتابت، 
؛.i/Y•اكمهيد سعود. ابن عن ذللت، في واختلف، وغرهم• جمر، بن دب مثرين، 





آوصدئت آو صثار تن ننذيه ثأسوء تن أذى دء أز مد؛قا يتكر َكاث ثن نجثأ ألدى 
القمل،والأذى• ، قروح برأسه يكون أن المرض عبأس' ابن نال ذاثا؛و، 

وغين،.والقمل الصداع المرض! عطاء؛ وغال 

ءمحأ٠^^ الحديبية: يوم في وحل عز فوله عمرت أبو قال -  ٦٩
■نحرم ؛ هذاومحله ، تحروا>ش إ يعي ئأه، أئدى تغ ثئ ئءوقؤ 

كنذهذا آشق؟ا<لى، ألين إل محلمهآ ١^^٠^١،؛ في فوله وأما 
الوصولعلى نذر لمن مسجد، ومنى كلها ومكة مكة، دخول من يمنع لم 

ألنحر.بموصع لممسا ا ولّرإ إليها، 

ينآنضتز قوله؛ في عباس، وابن وعلي، عمر، عن روي - *٧ 
الفقهاء.وجماعة العلماء، جمهور وعليه شاة أفتريه، 

عندمنى، س يعني؛ ؛ثبمم4، إداُؤُبم؛مء وجل؛ عر قوله معنى -  ٧١
والقارن،التمتع، الحج في أيام الثلاثة ويصوم لا، أو بمكة أقام مالك، 

العمرة،من رأسه لحلق والنامي فيقضيه، يفوته والدي لحجه، والممد 
رجع،إذا وسبعة الحج في أيام ثلاثة الهدي يجد لم إذا يصوم هؤلاء كل 

جمرةرمي بعد أهله وطئ س وأما ماللثج. عند اليقايتط تعدى س وكدللئ، 
أوجمرة رمي ترك أو المزدلفة، في الميت، ترك أو الإفاصة ونبل العنبة 
صامالهدي، يجد لم إذا هؤلاء فكل مكة إلى المشي بحض عن عجز 

٦٩  .A\/)r.

ْا/>"ا'ا.•لإ_ت:

.١٥٠اللكش: -٧١

والأنثىالل.كر مكة، إلى تهدى الغنم، من كالأضحية والبقر، الإبل من تينة، جمع )١( 
.iA/\rراّدن، مادة: اللسان، سواء. ذللئ، في 

.٣٣الأة: الحج، صورة )٢( 

!٢٨



فيإطعام ولا وغيرها، بمكة الحج ني ثاء حيث بعدها وسعة ثلاثة، 
مذهبتحميل كله وهدا صام، أو هدي هو ؤإنما الدماء، هده من شيء 
أصحابه.عند مالك 

النءميوم قبل محامها إن الأيام الثلاثة أن على العلماء أجمع -  ٧٢
ويلبنا العلم أهل من قال من قال ولهذا ذللئ،، من يلزمه بما أتى ففد 

•، يوم آخرها قال؛ لج^، ف، لإم ؛ؤ؛كت قوله! في القرآن 

ولاينوكن ولا رمك ق أثج فهي رص ئثن ثلبمتأ أسهر ومسمإ 
وئإرنى وكثرودوأ أثث تامه ئير ين _J^_؛ وما ألحج ؤ، ح_دال، 

.ألأم، وأنين ألنثوئ أؤادِ 
فهيرم، ُؤدثن وجلت؛ عر نوله في القرآن بتأويل العلماء قال -  ٧٣

وغيرهم.وعكرمة، وطاوس، ءءلاء، قاله التلبية، المرض; ; قالواا.لإ؟ا<، 

اكلبتة.والإهلال; الإهلال، الفرض: عاس: ابن وقال 

معنىكله وهو الإحرام. المرض؛ الزير؛ وابن عود مابن وقال 
واحد.

الثوري;وقال ولبى٠ أحرم لمن إلا إحرام لا عائشة; وقالتا 

٧٢  ِxUrlw

والعن، وهجاهل-وعطاء، الشبي، عن وروى طاوس، نرل( ءهذا القرطبي: تال ؛١( 
االرأي وأصحاب دينار، بن وعمرو وعلقمة، جبير، بن وسعيد والتخص، البحري، 

أ/بما"ااالقرآن لأحكام الجامع . النير،(ابن حكام 

١٢٩



نيالض ئل الحج ني واكب اكب، الأجرام، الأرض: 
الصلاة.

يهىرم ثش نتاوط أشهث ولظ وجز؛ عز اش نال لما -  ٧٤
إحراميمح لا أنه على دل ه، الحج ي حداد ولا ذنودك> ولا رمك هلا اثع 
أعلمواض - ، ١^^ أشهمّ غر في المؤج أحد 

حرامالحاج على التاء ء وحل أن على الملمين علماء أجمع "  ٧٠
^٠^ت تعالى لقوله وذلك الإفاصة، طواف يطوف حتى يحرم حين من 

بتأويلالعلم أهل جمهور عند الجماع ت لموصع ا هدا في والرفث ، رهمثاه 
تأويلفي لك ذكرت ما عندهم والصواب ذلكأ٢،، غير ئيل وفد القرآن. 

الأية.هده فى الرفث 

٧٦ .JIJ  الآخرةايريد ١^^٠، ألزاب >.نت تعالى: اف قال عمر: أبو

-ص٧٤
ص-  ٧٠
-ص٧٦

أا/آ«'ا؟

١٩٧/٢vؤ

ابنعن فرئي الحج، أشهر غر ني بالحج الإهلال غي •اختلف القريي: تال )١( 
ومحنارمحررمجاهل. عطاء رنال ١لحج. أشهر في ثه يحرم أن ١لحج من •' عباص 

عمرة؛ليكون حجه عن ذللث، يجزم لم الحج أشهر نل بالحج أحرم س والأوزاعي؛ 
الثانعىنال ويه نانلة؛ وتكون تجزيه لا نانه وتتها نبل صلاة فى دخل كمن 
وروىمكروْ، هدا حنل؛ بن احمد ونال بعمرة- يحل الأوزاعي؛ ونال - ثور وأبو 
قولوهو كلها، الستة حميع ني بالحج الإحرام جواز عنه والمشهور محالك، عن 
•٦/٢.٤القرآن لأحكام الجامع حيمهء. أني 

نيتمله نم النطق، ني الإفحاش أصله العرب: كلام في ،الرنن، الطري: قال )٢( 
ونيتأويله، في مختلفين العلم أهل وكان كدللثؤ، ذللئ، كان فان الجماع- عن الكناية 

يكونأن وحب معانيه، حميع عن أم الزنثا، معاني بعض عن النه من 'لنهمح، هذا 
مناء المعد يانملق هو اuى الرنث بخصوص حبر يأت لم معانيه، جميع على 
تأويلإلى آية ءلاهر حكم نتل جاتز عتر كان إذ له، المليم يجبا الرفث *عاني ساتر 
,٦٦٧٢البيان جامع - ثابتةُا بحجة إلا باؤلن 

١٣٠



فاذاعنه؛ نهى أو به أمر ما في بها والعمل اف، لطاعن جامع اسم والتقوى 
واتقاْ.افه أطاع فقد اف، أمره يما وعمل اف، نهاه ما عن المؤمن انتهى 

ه.|أأ 

عندآفة دادمحك٠روأ عسرهمنئؤ من أفمستر 
(١٩٨)أتم 

نثأثن—نم ٠^٢^٢ وجل■ عر افّ بقول اح-تجاجمملا، أما -  ٧٧
تدللأية ا هدْ إن ومولهم! ألكتاوه، ألسعر عند أممت داد>ءغروا 

لأن، بثيء فليمي الحج، فروض من حميعا والمزدلفة عرفات أن على 
ولمالليل بعض فيها بات أو بالمزدلفة وقف لو أنه على منعقد الإجماع 

لموإذا إليه، مندوب بها الذكر أن على فدل تام، حجه أن على اف يذكر 
؛ذللث،أحرى والوقوف، فالمببت، الحج، أيام من عليه المنصوص الذكر يكن 

اف.إزناء

'اا/ا'ملإلأ.س:

الحجفررصس من هو هل يالمزدلفة. الوثوق في العلم أهل الجصاصن! قال 
الوثوقفاته كمن ا له حج فلا فاته ومن المج، فررص من هو ت قاتلون فقال لا؟ أم 

.بالمزدلمة® الوقوف ترك يقدم ولا تام حجه العلم؛ أهل جمهور وقال بعرفة. 
x\yl\القرآن أحكام 

النخعي،رإوراه-م الشعبي، وعامر قيس، بن علممة افكان عبدالبرت ابن وقال 
:نالواأنهم الأوزاعي نول، وهر الزبير، ابن عن ذللئ، رروتم، البصري، والمح—ن 

■محمرة®.ويجعلها الحج ناته نقد بها الوقوف وناته بالمزدلفة ينزل لم من 
Xofsrالأّتدكار 

١٣١













العلماءرآ،؛من جماعت قاله تعزل. فلا شئت ؤإن فاعزل، شئت إن شئتمب<، 
.هذاغير قولازرآ، الأية ذكر في كان ؤإن 

(٢٢رمفآ إقف أثه ئوافدهأ 

عنالعيزار، بن الوليد عن الحجاج، عن المارك ابن روى -  ٨٩
نال:أبمتيةأب<، فآ أقغو أقن تؤاءندلمُ ه فوله: في عباس ابن عن عكرمة، 

كذلك.وليس كذلك أنه يرى الأمر على يحلف الرحل هو 

ومجاهد،ار، يبن وطيمان ؤإبراهيم، الحن، عن وجاء 
وأصحابه،مالك ذم، ؤإليه ذلك. مثل أوفى بن وزرارة مالك،، وأبى 

مالكاأن إلا وأصحابه؛ حنيفة، وأبو ؤإمححاق، وأحمد، والأوزاعى، 
كماأنه يوقن اّصي الشيء عن يحلم، أن I للغو ا إن يقولون; وأصحابه 

حيئثذغموس يمين عندهم فهي فيه، نلئ، فإن فيه؛ يشك، ولا علميه ، حلف
سواء.الكاذبة الغموص كاليمين إثمها كلم فيها، كفارة لا 

غيروهو وافه، وبلى والته، لا الرحل؛ نول اللغو! آخرون؛ وقال 
وفقهاءالتابعين، من وحماعة عاننة قول هذا . لهامريل ولا للمين معتق؛- 

٠اتافعي منهم لمن، الم

.٦١. ها/«أ وانظر:  ٠٠٢٤٩  ٢٤٨/٢١ت،: .  ٨٩

٠٣٩أره١لبتان جامع أتم•' عباس• وابن المسيب بن سعيد الطبري؛ جرير ابن منهم ذكر )١( 
محرموهو الل-بر، في إتيانها والثاني،• ء ذ.وجها ثاء أنى الفرج في المرأة إتيان : هما)٢( 

المأتىغير في الإتيان أن على يدل الحرث ذكر القرطبي؛ تال الخلماء، جمهور عند 
لمالإباحة أن يعطي الحرث٠ ١٠فامفل الن.رية، مزديع لأنهن تثبته، رُلحرث٠ • محرم 

الجامعالمزدرع. هو إن خاصة الفرج في إلا تقع 

١٣٧



عنعروة، عن الزهري، عن معمر، عن مدالرزاق، ذكر - *٩ 
القومهم قالت: أبمي؛ة؛ه، فآ إلأنو أس ف تعالى: قوله في عائنة 

ءاوّهتعقد لا واف، وكلأ واف، وبلى واف، لا أحدهم: بنول، يتداروون 
ثلو؛هملا،•

أنحدثه عروة أن شهاب، ابن عن يونس، عن وهب، ابن وروى 
والهزلالمراء في كان ما اللمغر أيماف قالت،: س النبي زوج عانثة 

القيِذلعله تعقد لا الذي والحديث، والمزاحايت، 
وقال:واض، وبلى واف، لا أنه: اللغو ني عانثة نول الشافعي وذكر 

ت،قالما معنى وهو عليه، المعقود غير الكلام العرب: لممان ني اللغو 
عانثة.

انالأنحلمث اللغو: أن : هذانى سمعتإ ما أحن مالك،: قال 
وليساللغو، فهو ذللث،، غير على يوحد نم كذللث،، أنه يتيقن الشيء على 

،.كفارة١٣نته 

(٢٢٦)س غلا ه  ٤٥ه

أي:الفلل، فاء يقال: الرحؤع؛ العرب: لسان في الفيء -  ٩١
أثنت وجن عز نوله ومثله رجع، أي؛ الرجل، وناء رجع، 

"الاد-  ٩٠

\-('ا\ْ\.واظر: ص -  ٩١

,a٤٧٤/هر رمحا اللغو باب، والدور، الأيمان كتاب الممنفح، في ذكرْ )١( 
.٩٩/٣الجامع ني القرطي أوردْ ):١( 
.٢٩٧المن ز اللغو باب والأيمان، النذور كتاب ادوْلآ، في ذهم0 )٣( 

١٣٨



وحنثواأزواجهم، وط-ء من عله كانوا ما إلى رجعوا أي؛ نج-؛م4، عمر 
أي:ج \ه آنر إق غآأ ثئ ثنج، أؤ عزوجو; ونال هم، أنف

اض.أمر إلى وترجع اف، أمر تراجع 
أنوالخلف اوسلف من العلماء يختلف لم عمرت أبو نال ء  ٩٢

جماعهميا نمار عليه، ندر لمن الجماع هو ة؛وه، ءاؤ؛ن تعالى؛ الله قول 
الم،>تكمرآ،.من ذلك على 

(٢٢٨)هموءه ئقثث أشهن ي/بمهمنث >اؤرإئلكق 

المحيضهي ردوه، وجو: عز اش قول في المشي نال -  ٩٣
أنراء.وتجمع قرء، واحدها أيضا، الأؤلهار وهي 

فيالقرء أصل لأن نرءأ؛ والهلهر نرءأ، الحيض جعل ؤإنما ذالر'أ،; 
لوقته.أي• ولمارئه، لقرونه، ن ناد رمع • بمال الونت، العرب م كلأ 

الشريعة،في محنا0 وأما اللغة، في القرء أصل فهذا عمرت أبو نال 
.ذيثآت؛ؤرإ'تلأثت فوله! من وجل عر افه مراد فى العلماء فاختلف 

هاهنا،الحيض الأقراء؛ ،؛ قائلون منهم فنال رووه، ثقثه أمسهن 

لأ\ا\'\.ي.س.-
.٨٩_٨٨/١٥_ت:٩٣

٠٩ت الأيه الحجرات، مررة )١( 
اننلر:السان. على معرفه ترنف لا الذي هو وغير، القرن من المحكم الص )٢( 

.Y/Yالقرأن علوم ني والإتقان ص. القرأن قوم ني ١لرuن 
الذم.المالف الختي أي: )٣( 
الموال•الص ني منهم للعض ذمْ ساتي )٤، 

١٣٩



!قالوا ه، مِوء ت رحل عز ، ٥١نول منها كثيرة، بأثساء واستدلوا 
ولمتعتد، فالم امرأتا<، ٧، يتح واعتد ،، _،مضى إذا الطهر ني والمطلق 

الأنواءت، كانإذا الثالث وبعض قرءين نربمن، ؤإنما فروء؛ ثلاثة تتربص 
تكونأن بد فان رووه، يقول: وجل عز واف، ! نالواالأطهار، 

كاملة.

حنيفةوأبو والأوزاعي، الثوري، محميان ! هداإلى ذهب وممن ا > ٩٤
بنأحمّل عل، امحتنر الذي وهو اليرانتتن، وأكثر الكوفيين، وسائر وأصحابه 

ى.الأثرم حكى ما خلاف - عن؛، قي الخن ذكر فتما - حنبل 

فيبقول، وأرادها وحل عز اف، عنى التي الأقراء آخرون! وقال -  ٩٠
الحيفةبين ما الأطهار، هي رووه، ثقثه أمسهى يميخنتث ؤ المهللماينؤ! 

١من ، المعروفوهو ! قالواقرء، والحيفة  منذكرنا ما على العرب ن ١ 
الالدم، الرحم جمع هو ؤإنما ! قالواالباب؛ هدا في باللغة العلم أهل 

أي!- القرآن وقرأيتح - جمعته أي! - الحوض في الماء قرأت، ومنه طهوره، 
هيالأطهار أن على والدليل ! قالوا- بالسانكؤ بعض إلى بعضه صُمن، 

فيبالطلاق ه اف، رمحول أمر تترمها، أن المطالنة اممه أمر التي الأفراء 
يهللقأن وجل عر الله أمر التي العدة في ونوله • يطلي،أن ثاء لمن الطهر 

0ا/«بم.ت: ِ  ٩٤

.٢٩.  AYU؛/وانظر: . ٩٢- ْا/ابم ; ت،-  ٩٥

منعلى العلم نرأ الخرني• القامحم ابو أحمد بن عبداض بن المن بن عمر هو؛  ٢١)
الإماما؛-ي وءبا-اشإ وصالح، ط الكرماني وحرب المزرذتما، بكر أبي علمح، ذراْ، 
إمنهم الحنبلي، ب، المذهداخل من الثيرخ من جماعن علته دن;ّأ • • ■ احمد 

توليوغيرهم• شمعونا ابن البن وأبو التممي، والمن بقلت، ابن ءآا-اف أبو 
. 0٣٦٣\إالبلاء أعلام وّير . ١١٨. الحنابلأ كان انظر: -. ٥٣٣٤نة 

٣٦٤.







بنكاحإلا حلالا بجعلها فلم رزء نئؤخ ثئ ثني بن لإ محل م
الفتوى،وأئمة العلماء جماعة هذا وعلى يمينه، بمالك، لا لها، الزوج 
سحاقئ وأحمد، والشافعي، حنيفة، وأبو والأوزاص، والثوري، ْاللأح، 

•ثور وأبو 

ئالذي اشتراها إذا ; يقولون،والحسن، وعطاء، عباس، ابن وكان 
ثاكقما ُؤأد وجل• عر نوله عموم على اليمين بملك، له حلت، طلاقها 

هت،ثا م تعالى'. فوله لأن النول؛ من حطا هذا عمر; أبو قال 
سائرفكل.لك البنامتح، ولا الأ-حوات<، ولا الأمهات،، يبيح لا ون3ةمه، 

المحرمات.

يمي:أه، ؛ jii.ي ألأ بخاآ أن ٠" وجو: عز ، ٥١قال .  ٩٩
بماءؤآ٠ا جؤغ ُ؛ؤءلأ بحفها، وقيامه الزوج، بحق والقيام العثرة، حن في 

.أسد،

معناهوهذا إمح-ف4، آظهن»أسدذاى ننس أوآئ طقم ٠^^١ -  ١٠٠
إمساكهنلأزواجهن بكن لم أجلهن، بلغن، ولو أجلهن،، بلؤخ ثاربن 
ءد،تهن.انقضت، وقد لهن، جعة بالمرا 

sU.

٩٩  ِA\I\U.\

٣.الأة: الماء، سورة )١( 

١٤٣







وعثآأثير آيته يأسهن يثبمس أرمحت، محيديدف ينم يتيمة ٩'^؛ 
(٢٣٤)أنفسهنب< ؤآ ثلن منا عفيآؤ ملأ لجلثن إتة مادا 

القهقول اعني• ، معارصا ا عموم لكن لما صر* أبو قال ■  ١٠٤
أثيرآيبمة يآذمخ>ا يهمبمس أرذ، محيدردذ بنم يثدمن ُؤدأدق وجذم عر 

بديكن لم •تللأيمأ١،، بمص أن مخئ؛ آلآت،ل ؤوأمح4ث ت ونوله دبم-ك4، 
بنوله;وجل عز الاه أمرْ ما على منهما اف لمراد ه الته رسول بيان من 

.!ض وو رّفثن ول نآ ص لثم آكًمح ِلكك ¥ن&\ 
فلاذلك، حالف، ما فكل ، الأسلمية سعة به أفتى بما ذلك من اش مراد 

التوفيق.وباض الحجة، جهة من له معنى 
فىالمهللمة طعنت، إذا قال! أنه راهويه بن إمحاق عن روى -  ١٠٥

أنلها يحل لا أنه إلا للزوج، الرجعة رانمهلعت، ؛انت، الثالثة، الحيضة 
نولوهو عباس، ابن عن نحوه وروى ، حيفتها من ل تغتحتك، تتزوج 

نيثاقؤأئ' ->ؤا قلا أجلهن بننن ُؤؤدا ت وجل عز اض نول بدليل صعيف 
منالدم في ؛يحولها العدة انقضاء ت هناالأجل وبلؤخ آئلنسؤىه، ؤآ ثلن 

فيماعليها جناح ولا للأزواج، حلتا عدتها انفضستا فإذا الثالثة، الحيفة 
ذللا،.س فعلت، 

'ملأ؟.-ت:أ'ا

دا/آ"ا_'\'ا.-س:ه*ا

٤.الأيت: مورة )١( 
.٤٤الأية؛ الحل، سورة )٢، 
أنهنخزمة، بن المنزري محن أسه، عن عروة، بن هشام م، •اللن، الإمام أرج ، ٣١

ه:اف رمّول لها نقال، ؛ليا)،• زوجها رقاة بعد ت، لفالألب ميعة أن أ'؛صء 
عنهاالمتوغى ءاوْ باب، الطلاق، كتاب، الموطأ، دئ.لإت،• ،ن _U~؛، 'ادد 

.٣٧٨حاملا كانت، إذا زوجها 

١٤٦



أدمح^م؛ق" أيقننتر أر آلثاؤ حنلية من يمء عنصبمّنر هيعا عنتكم ولا ؤؤ 
ولاننثوثأ مثُ تموزأ أن إب سى راعدومئ لا وينكن ثنيهن ٣ أثم هأ 

(٢٣٥)أظ4ُ ألكئث نج ثئ اثًقاج ئثدآ نرمحأ 
فييقول لكن أنه أبيه، عن القاسم، بن عبدالرحنن عن مالك -  ١٠٦

آوألتأ؛ جنتز بى دء مبمتءِ فيثا عقكم جناح ^ولأ I وتعالى تبارك الل4 قول 
آنإلا سثا لا وقيمت نثدهن آثك؛ أثب ۶^!  ١٢^ؤآ أيقثنم 

وفاةمن عدتها في وهي للمرأة الرجل يقول أن منئأه، يرلأ يملوا 
حيرآإليك لسائق اش ؤإن لراغب، فيك ؤإني لكريمة، علي إناك • زوجها
القولمن هدا ونحو ورزقا، 

ولاؤ ت بقوله العدة في لنكساح ا عقد ض ا حرم عمرت أبو قال 
بالنكاحالتعريض وأباح ، ألبمب بمع حئ ١ثءقاج عمده شزمفا 

العدة.في 

المحكممن فهو ذلك، في والحلف الملف من العلماء يختلف ولم 
بنالقاسم فقال التعريض؛ ألفاظ في احتلموا أنهم إلا تاويله؛ على المجتهع 

شيبةأبى ابن ئكر أبو ويكر ' عته الباب هدا فى مالك ذكره ما محمد 
بنمدالرئن عن سعيد، بن يحيى عن هارون بن يزيد حدثنى نال: 

فيكؤإني لمعجب، بك انير بقول؛ نال■ ذلك،، في أبيه عن القاسم، 
ذلكاروأشباه لحريص، عليك وإني راغب،، 

.١٦.١٠/١٦_س:٦•١

.٣٣١.  ٣٣٠الخلة ني حاء U باب الكاح، مماب الوطأ، )١( 
الص.هذا بداة انظر: )٢( 
المثورالار ش أشأ وهو ْ. ٣٢/٣والأتار ؟^,^، ١١ش المنف اذكتاب نى ذكرْ )٣( 

ا/ْا'آ•.

١٤٧







(٢٣٩)®م أز وي شتر :؛ن 
يجوزلا وهدا تقبلها، موغير القبلة تقبل معمرت ابن قال -  ١١١

•الخوف غر فى الفرض نمر 
.ه

لآرنجؤ>وصنه آرئا ندللف مناءقم بميمي ءؤنأل؛بم 
(٢٤٠)لع~ر!ج4 عن ١^ ال تئعا 

ناليمان،بن أحمد حدثني نال; محمد، بن أحمد حدثني -  ١١٢
همام،أحبرنا ت ل، نا كثير، بن أحمل حييني يال؛ داود، أبو حييني ت ل، ثا 

عينألحوو ءال تنعا ت ير نفني يقول ئتادة سمعت، نال'. 
والفقهالسكنى لها كان زوجها عنها توفي إذا المرأة كاست، قال؛ 

عدتهافجعل ذللثج، نسخ ثم تخرج، لم ما زوجها مال من كاملا حولأ 
الثمنمن لها اف جعل كما الحول، في النفقة ونسخ وعشرا، أنهر أربعة 

ماثا"<.١^ أو 
والعشر،الأنهر بالأربعة وخ نمنالحول أما عمر! أبو نال 

ني;وكدا يما\ّ، .  ١١١

حدتنيالمروري، محمد بن أحمد حدتنا نال،؛ نته في داود أبو أحرجه الذي  ٢١)
تماس ابن عن عكرمت، عن النحوي، يزيد عن أبه، عن داني، بن اذمن بن ءاُ، 

لح-رغه،ئت ءب ال، ثنتا لآرُتجإ-هم ثصثه  ١٠٥نديلذ ينطم ٠^^ 
بأنالحول،، أجل ونح والثمن الريع من لهن دض بما الميراث، باية ذللث، فن—خ 
بماعنها المنويى مناع نح باب، العللاق،، كتاب، • وعشراأنيّ اربعة أجلها جعل، 
.١r٨٩/٢المراث، من لها نرض 





اضفأحياهم ، يابلوْ حتى يحسهم أن الأنبياء من نبئ الله فدعا 
بنعمرو عن تجح، أبي ابن عن ررناءأى، وحدثنا ١^^،: نال 

وبقيأناس لخرج قربنهم، في الطاعون ونع نال؛ الأية هذه ض دينار، 
الدينوهلك ، حرجواالدين فنجا نال،: بقى، ممن أكثر حرج ومن أناس، 

اضقاماتهم قليلا، إلا بأجمعهم حرجوا الثانية، كانت، فلما أقاموا، 
•ذريتهم توالدت وقد بلدهم إلى فرجعوا أحياهم، نم ودوابهم 

كانحثناه، ئنبما أممت يقيهى أقةا يا ؤمزأ تتخ: نرللما -  ١١٤
فقال:امرأته، إلى فجاء وأهله، هو له حاتعل في نازلأ حداح الد أبو 

علىنطه بحا ضيق وجل، عر الله أقرصته ففد الدحداح، أم يا اخرجي 
والساكينأاا.الفقراء 

هه ه 

.١٦٤٦. ١٦٤٠/٤الأمباب:- ١١٤

'ا/ا*حه.اليان جامع انظر؛ ماس، اين إلى ندم بمِير ابن  ٢١١
الكوفيبشر أبو الثساني ويقال! الشكوى، بثر أبو كلثب، بن عم بن، ورناء م  ٢٢١

عن،ردى الكوفة- س وفال؛ مرو• من وفال؛ حرارزم، من أصله المدائن، نزيل 
وعته• • امناد. وأبي نجيح' أ؛د، بن وبداش دينار، ؛>، وعبداض دينار، ؛>، عمرو 
انظر!ومائة. وستين نيئا ستة توهم، • وآحرون والذريا؛ُا المارل؛■، بن، ومداش شعبة، 
.٤٢٢-  ٤١٩/٧اليلأء أعلام وسر . ٤٨٧- نداي تاريخ 

الصحابة،فى مذكور اليحياحة، ابن فلأن، اليحياحة، أبو راؤيقال؛ - تمدالبر ا؛را ُال ل"اا 
الاستيعابلهم•. حليف الأنصار، س أنه من أكثر با نولا اسم على له انم، لا 

AMojlo

م*اا<0.اJياد، جامع اننلر: )٤( 

؛٥٢











هذهتقرأ سمعتك إني نلت! نم فودعتته إليه فغدوت مرارا، قالها الإسادم، 
وافهقال؛ به، تحدسي لم سنة منذ عندك أنا فيها؟ بكك فما ترددها الأية 

مضتفلما اليوم، دلك يائه على وكتست فأقمت قال؛ سنة. به أحدثك لا 
عنواتل أبو حدثني قال؛ السنة، مضت قد محمد! أبا يا قلمت؛ السنة 

القيامةيوم بصاحبها رريجاء .ت الله رسول قال قال؛ مسعود بن عبدالله 
عبديأدخلوا يالمهد وفى من أحق وأنا إلي عهد عبدي تعار: ف ا فيقول 
،.١١((الخن 

.هأكي ج وآونج، وآنيدى زمم، آئنج( 

معوأري_( يأنجدى نك آفق ءؤيعريثِ تعالى! فوله ا أم-  ١٢٥
.الركؤع قبل جود ال محريعتها في عبادتها تكون أن فجائز ه، 'الق؟!يأبمثلي

بالقنوتأمرها تعالى اثنه أن فيه فالوجه كيلك ليس دلك أن صح ؤإن 
نألبرؤ تعالى؛ قال كما بعينها، الصلاة وهو السجود نم الطاعق، وهو 

•أي أاق؟بثثه، مع ُؤدادثبم قال؛ ثم الصلوات، إدبار يريد ،، 
سجدأي! ، دأكُا ؤو-ثث • تعالى قوله ومنه الشاكرين، مع كري نا 

شكر.مجدة إنها عباسر! ابن قال وكذلك فه، نكرا 

أة؛ه ثو 

١٢٥  ..n؛/Y

ا/ههأ.تمر، في كير وابن . ٤٢- جاُعه في القرطي محي هو ^.١ )١( 
٠٤•الأيت: ق، سورة )٢( 
.٢٤الأية: ض، سورة )■٢( 

١٥٧



رْْ(إلاه دياقق متويك إذ ءؤسءت 

إلؤايوأعلإ وجل: عز اف فول ني العلماء اختلاف أما -  ١٢٦
تنالوا ومتوفيك، رافعك، إني أراد طاتفة) فقالت، إلاه، وياغمك مثرمك- 

لمأنه إلا موت.( توفي أنه هؤلاء، عند والمعنى ارالواورا، في جائز وهذا 
،مولت، غير من قابضك، متوفيلق،! وحماعة! أسالم بن زيد وقال بعد• يمتا 
تيعني ت أنس بن الربيع وقال فيفته. أي• وامتونيته، المال توفيت، مثل! 
عنطلحة أبي بن علي وروى منامه• في رفعه تعالى الله لأل منام؛ وفاة 
ماعاتنلأُثؤ الله توفاه وهب،! ونال ، مميتلث، أي• ، متوفيلث، عباس• ابن 
النهار•من 

مننابضلن، I منوفيلث، نال؛ من قول ، ذلك، في عندي والصحيح 
بنعلي، رواية حمك bذا س الني. عن صح لما الأرضل١،، 

وم«.يتلث،،رافحلث، أي• والتأحير، التقديم على عباس ابن عن طلحة، أبي 
ذكرناه.لما بخلاف يكن لم 

.Y'Y؛/■;

فرْانظر: م.ر ابن اختار دم )١( 

أنليدبكى بيد• تمي ءوالذي ت تال . اش رسول أن البخاري الإمام أجرج ^ ٢١
الجرايةؤيصع الحئرير ؤيقتل الصليب قيكسر عدلأ حكما سم ابن فيكم يثرل 

وماالدنيا 4ن حيئ الواحدة المجدة تكون حش أجد شله لا حش الماد ييفيص 
قديسإي أل؟ثء، م ة 'ؤدإن ت شئتم إن "وانرأوا ؛ هميرة أبو يقول ثم مءا"' 

صحيحهانغلر؛ [. ١٠٩]الن—اء; .اي ؛٢^١ ءيم ؟^١، آلإيثب دوم 'حة ثل ئف' 
لامالعليهما ! ٠٥٠٢٠ابن عيس نزلل باب الخلق، بدء كتابا الكرماني، بثرح 
.tAA.AU؛/

١٥٨



(٦٦)ه ■؛م قب لآم وس فيئا قامن 
علم؛دء ذم لمس ييعا ةثآ-من ؤؤ>أ •' وجز عر اش نول في -  ١٢٧

تدبر.لمن ساع ٌباح يالٌلم الاحتجاج أن على دليل 

ئأتتإن من ديتهم إثق يودءء يأته إن من ألكتف م ؤد؛ن 
)٥٧(يأه بجو  Sslثا ي إتلث ؤئْء لا د.م 

يريدإدقاه، يدذتمُ ييثار لأمثه إن س ألكثب مب ُؤدثن ~  ١٢٨
يريدديناره، تأتي إن تن ُؤونههم بعينه• القنطار يرد لم الكثير، الشيء 
\رالئه.يودوء ٠^^ بمنه الدينار يرد ولم القليل، الحقير الشيء 

منومنهم يخون، فلا مال بيت على يؤتمن من منهم أن أي؛ -  ١٢٩
مخون•نحوْ أو فلس علمحا ييتمن 

ماظابالأخلأذ،والأحضار.أتم،: .ؤلبتادُ;ثهميُه،  ١٣٠

تحكيمهمدلا أوجرآ ؤ، لهم •كير لا أدؤش شلا ^١ دأ؛بمإم أم بميأ يرون أك؛بم ^!٤ 
فر.هعداب دلهن أدْفيههم دب ألسنمؤ ٣ بنلرإي دب هُ 

عود،مابن حدين، الأية هذه تأؤيل ني النبمحر. عن روى -  ١٣١
بنوجامع أعين، بن وعدالملك النجود، أبي بن وعاصم الأعمش، رواه 

.١٣٦١٦ت وكله العلم يان جاع - ١٢٧
ا'^٦٣.٦وانئلرس: . ٣٣٨١١٨ت: -  ١٢٨
.٦٨٨١٦ت: .  ١٢٩
٨١١٠-  ١٣٠.

٠٦٦t'٦إ: ت- 

١٠٩



علىحلف »من قال; المئ. عن ءبداشل١،، عن وائل، أبى عن شداد 
عليهوهو اف لقي ملم امرئ مال بها لتمتطع فاجر فيها هو يمين 

وبينبتني كانت الأية، هد، نزك في نيس؛ بن الأشعث فقال . غضبان؛، 
الأرض،في خصومة يهودى رجل وبين فيه: قال وبعضهم خصومة، رجل 
صاحبك؟؛؛ارفيحلف قال؛ لا، نالت،: سة؟« »ألرئ، اض رسول فقال 

لأيةا هد، فنزلن، بمالي، يذهب، إذن فقلتح؛ 

ُؤإة• فوله فكب المسيب ابن عن الزهري، عن معمر، روى -  ١٣٢
نال:الماحرْ، اليمين هي قال: يلاه، _t وأدتمم أم نهد شردن ته 

الأية.هده تلا ثم الكبائر، من الفاجرة واليمين 

ه.ءإت- 

قيثوفَقئر يثا ركيبمف ى ؤدثبجا 
قال:أصبغ، بن قاسم حينما قال: محميان، بن عبدالواريثح حينما ■  ١٣٣

ميمونحدئنا قال: سليمان، بن سعيد حيننا قال: زهير، بن أحمد حيننا 
أوكس_<ه،عيون كذر يما ربنتن قوله: في الضحاك عن عبداف، أبو 

ثمبلوغه قبل حفظه فمن فقيها، يكون أن القرأن تعلم من كل على حق قال: 

.YnA/X•ت: .  ١٣٢

.٢٠٥.  ٣٤أ/. وفصاله: العلم بنان جامع .  ١٣٣

عود.ماين • أمخ،)١( 
إلو ءيمز بج"وذ خؤ' تعالى؛ افه نول، باب التوحيد، ني البخاري الإمام أحرجه )٢( 

لممحق اتطع من وعبد باب الإيمان، في لم موالإمام ■ ١ ® a/a ٠١٤ئاظزء نبمأ 
.٧٠٢الأية: عمران، آل، سورة الشسر، في واكرمذي ا/آآا. بانار فاجر بيمين 

.٣٢ ١/٣اليانجامع انظر: )٣( 

١٦٠





هريرةأبي عن أبيه، عن عبدالرحنن، بن العلاء عن ماللث،، -  ١٣٥
مومنن،قوم دار علكم ارالملأم فقال: المقرة إلى حرج اف. رسول أن 

يا: نالواإحواننا«، رأيت ند أني وددت لاحقون؛ بكم اش ثاء إن ؤإنا 
لمالذين ؤإخواتنا أصحابي، أكم *بل قال؛ يإحوانلث،؟ تا ألاض، رسول 

تعرفكيف اف، رسول يا : قالواالحوض،؛ على ذرءلهم دانا بعد، يأتوا 
محجا1تلا،غر حيل لرجل لوكانت *أرأت تال: أمتك؟ من يعدك يأتي من 
نال:اف، رسول يا بلى : نالواحيله؟* يعرف ألا ، بهم دهم حيل ئي 

علىنرطهم وأنا الوصوء، من محجلين غرأ القيامة يوم *فإنهم؛١^ 
ألاأناديهم الضال، البعير يداي كما حوضي عن رجل يداين فلا ايحرض 

فسحقا،فآقول: بعدك، بدلوا ند إنهم فيقال: هلم، ألا هلم، ألا هلم، 
فسحماهأم.نسحقا، 

مثلهلكن وما الحديث هذا تفسير ت يقول عيينة بن سعيان لكن -  ١٣٦
أفءايث ٤؛^^؛ مل وأنتم قوله: وهو اش، كتائب في بيس 

■^؛4 دياًطم 

ت:.  ١٣٦

مالمهاية القيد. موضع إر نواتمه ني الياض الذي هر الخل س  ٢١١
ا/أ1م.الحديث غريب 

ا/م'أا.المهان سراْ. لوو لونه يخالئل لا الذي الأصل، لهوني مم، جمع اض ، ٢١
.٢٣الوضوء جامع باب الهلهارة، كتاب الموطأ، )٣( 

١٦٢





عنالهجري، عن معاوية، وأبو اض. كتاب المتمم! الله وصراط 
هوالقرآن هذا ااإن .ؤ•' اممه رمول قال ت قال عبدافه، عن الأحوص، أبى 

قول.فهدا الل4االأ،. حبل 

قال!عبدالحميد، بن يحيى حدثنا بقى، روى الثاني؛ والقول 
فىعبدالله عن الشعبي، عن ، حومست، بن العوام عن هشيم، حدثنا 
قال١لجماعة. الله: حيل قال: ثبمعثاه، آم تل ؤوآغتينوأ قوله: 
الحسّنبن محمد حدثنا قال! شيبة، أبى بن عثمان وحدثنا بقى! 

عبداللهعن الشعبي، عن حومحب، بن العوام عن هشيم، عن ي، مد ألا 
الذي_ل ال_حبقال! الآية، ثبمتاه آم بمل ءؤنأغغيّثوأ قوله! فى 
ينبكر أبو حدثنا ، كريب أبو وحدثنا قال! الجماعة. به الله أيد 

قال!قطثة، بن ثات عن الشعبي، عن ،، حصيزل أبي عن عيانر، 
بالطاعةعليكم الناس، أيها خهلثته! في عود مبن عبدالله قال 

الجماعة،فى تكرهون ما ؤإن به، أمر الذي الله حبل فإنها والجماعة، 
الفرقة.فى تحبون مما حير 

ء؛ث-و ء. 

منرذلك . irsjyالقرآن نرأ من نضل باب القرآن، نفانل في الدارمي أ-محرجه )١( 
سعود.بن •مواف عن الأحوص أبي حدث 

كريبأبو تين، المحد ثيح الإمام، الثقة الحافظ كريب بن الخلاء بن معمد هر! )٢( 
بنوسمان المارك، وابن ماش، ابن بكر أبي عن حدث ١^>^،، الهمداني 

—.٥٢٤٨مّنة توفي وآخرون، حاتم وأبو زرعة، وأبو المتة، الجماعة ومحه • . • عيتنة 
٠٣٩٨-  TMjWالنلأء اعلأم وسر . ٦٨٩١٦معد ابن طقاِت، انثلر: 

المحافنلالإمام كثير، بن ذبد حمين بدل ونيل؛ حمين، بن عاصم بن عثمان هو )٣( 
وأش،الزبير، وابن ماس، وابن سمرة، بن جابر عن روتما الكوهم،، الأسدمحا 

بكروأبو الحفي، الأحوص وأبر الثوري، ومه . . ■ والنعي الخيري، معيد وأم، 
المالءأعلام محير انغلر؛ —. ٠١٢٨نة حم'رفي وسواهم- متتة، بن وسفيان عياش، ابن 

٤١٢/٥ّ.٤١٧.





وآووهونصروه، وعزروه الناس، كذبه حين وصدقوه الناس، كفر حين 
فيأدخلوهم حى كفرهم، على غرهم وقاتلوا هم، وأنفيأموالهم وواسوه 

٠٦٤١^أق بمون جئ؟ أمه ١^-، م نن ثؤآة ؤنوأ ه ؤ 
أ'لآنيوأيوب أس ثوينوث . أم، 

ُن^٠٢١ ف، وممءوث أنتدغ عي وتهو0 ألمموف 
.هآمحلحتن 

حدثنات قال عليه، قراءة يوسم، بن محمد بن عبدالف حدثنا —  ١٤٢
زياد،بن محمد بن أحمد حدثنا ت قال مفرج، بن يحيى بن أحمد بن محمد 

بنمحمد عن بكير بن يونس حدثتا قال! عبدالجبار، بن أحمد حدثنا قال! 
جبتر،بن محعيد أو عكرمة بن محمد أبى بن محمد حدثنى نال! إسحاق، 

بنوثعلبة سلام بن عبدالف أسلم لما قال؛ عنهما الق رصي عباس ابن عن 
فآمنوايهود، من أسلم ومن عبيد، بن وأسد سعية، بن وأميي سعية 

إلامحمدأ أتى ما يهودت أحبار ت، قالالإسلام، في ورغبوا وصدئوا 
لأية،١ هاو1انه أمة أتؤتن_، م تى ثئآي- تعالى! ا١نج فأنزل ثرارjا، 

>؛ئنار: رد ار 

.٢١١.  ٢١ا/• ز وكذا . ٩٧- الأتعاب: -  ١٤٢

نرنكل الأمة جمّع ني عامت الأبة هدْ أن ااوالمّحيح كثير: ابن الء-اذظ نال، )١( 
الديننم يلمونهم الذين نم ه الد رسول، نهم بعث الذين ترونهم لخير اب■' 
شرْانظر: يلونهم". 

."١٥اوانأ/لإه_ جامع انظر: )٢( 

!٦٦



هاض رمحول فدعا الهجرة، ْن أرع محّنة معونة بئر كاث -  ١٤٣
لاغثُاؤثس  '•نرك حتى صباحأ أربعين معونة بئر أصحاب قتلوا الذين على 

■كنهم.فأمس1ئ، .(ه، هوت ؛يهم بهم بمي آو ءانجم يتوب أو شء ألأم ثى 
فينزلت س؛ه، آمحم يى ه ؤوس دجل• عر فوله أن روي وقد 

لذكرهاموصعا هذا ليس وجوها فيها وذكروا ، هذا غير 

هه ه 

^سارJهلمإJما للتؤا آلتش ترغ مفآؤم وزأ ق؛ ؤءن 
أممدإن عمم ١^ عما وكد بوأ َةءما سسن آلئنهل1ن 

عث.4عمور 

آكشتام مف؛ثم رزا اك;ن ؛^^٤ نزك: أحد بوم فز فيمن - ١ ٤ ٤ 
أثّآن عمإ أس؛ عما وقت كسبآ ث، تنمى آلقظن إدما أ-ثمعاتي 

.ه . 

.٧٩٧.  ٧٩٦/٢_: UIالمدر -  ١٤٣

. ١٠٩الدرر: وانظر: ٢/••٦، السابق: المدر -  ١٤٤

بميوحرة عاص ض أرض سن معونة ابئر نوله: إسحاق ابن عن الحموي يانوت قل )١( 
معجمانظر: أترب"■ لم بمي حرة إلى أنها إلا نربب مها اللدين يكلأ نلم، 
.٣٦٦١١البلدان 

ماإلا عبادي، في شيء الحكم من لك، ليس ءأي الأية: هده ني سمحاق ل ابن نال )٢( 
ؤ؛دهمبتي أعذلهم أو نعك، شئت فإن برحمتي، عليهم أتوب أد فيهم به أمرتك 

^٦١۴.١الأنف الروض • إياياابمعصيتهم ذلك امتوحبوا تل أي* ه، قلعورث 

١٦٧



عندلإ1ء ل خترة ه سل ي يظوأ محتمث ولا ؤ
.4ربهم 

بنعداض حدثنا قال؛ ثسة، أبى بن عثمان وحيننا بقى؛ قال .  ١٤٥
عن١^^، أبي عن أب' بن إسماعل عن إسحاق، بن محمد عن إدريس 
أصيبررلما .و• الله رمحول قال ت قال عباس، ابن عن جبير، بن سعيد 

الجةأنهار ترد حفر طير أحواف ني أرواحهم اش جعل أحد يوم إخوانكم 
فلماالرش، ظل في مذللة ذهب من تتاديل إلى لتأوي ثمرها من وتأكل 
أناعنا إخواننا يبلغ من ؛ قالواومقيلهم، ومشربهم مأكلهم طيب وجدوا 
الجهاد،ني يزمدوا ولا الحرب عن ينكلوا لئلا رزق، الجنة في أحياء 
قثان^ولأ تعالى؛ اق نأنرل عنكم، أبلغهم أنا وجذ؛ عر اق فقال نال؛ 

•، نرم0 ربهم بمد أتتاء بق أمرة أف سل ل ئلوأ 

الأية،هذه أن جبير بن وصعيد ومجاهد عباس، ابن عن ثبت -  ١٤٦
بلآمونا أش س؛يإ_ا ل قتلوأ ألن قنة؛ ولا ؤ تعالى! قوله الشهداء، في نزلت، 

وجابر،سعيد، وأبى عود، مابن قول وهو .4<، نرم0 ربهن؛ عند ماأ -آ
التوفيق.وباض الصحح، وهو 

زيهنرعث ء؛ؤلإاأ الشهداء: في وجل عز اف قول في لمجاهد - ١  ٤٧
ويجدونتمارها من يأكلون ولكن الجنة، في هم ليس قال؛ ررمنه، 

•ليحيا 

ت- ١٤٥

ت.  ١٤٦

س- ١٤٧

وانظر:اا/اش 
اا/ْش

 •/A٣٦.

مسندهفي أحمل والإمام ٠ ١ مره الشهادة قفل في باب، الجهاد، في داود أبو أخرجه )١( 
٢٦٦/١.
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بنض عبدا ء الورد ابن حدثنا ت تال قاسم، ين خلم، حدثني —  ١٥٢
ينالمسيب حدثنا ءال1 الدمشقي، دورويه بن عبدوس حدثنا ت نال - حعمر 

ّئالت أنس، عن حميد، عن سليمان، بن معتمر حدثنا قال! واضح، 
فقامعليه®، رأصالوا ت لأصحابه نال . اش رمرل إلى الجاض( وفاة جاءت 
مات،علج على صلى ت نمالواعليه، فصلى معه، وثمنا افه رسول 

أنذلو*آ إومحم ألمذل دح اش يوين تن ألخكنف آهل يق  ٠٤٧^فننك: 
اك

T-ؤ 
الآة١١

أثنواثقوأ ويإيطوأ وصلأوأ أصحها ءامنوأ الذمي يحم؛ا 
هننحوىتئم 

بنممهب عن المارك، بن عبداض وحدثنا ت منيي قال ٠  ١٥٣
كانما هاوت عبدالرحمن، بن سلمة أبي عن صالح، بن داود عن ثابت، 
الصلاة،بعد الصلاة انتذلار ني نزلن، ولكن اض رسول عهد على الرباط 

ودادْلوأهروملإرا آصهفأ ءامتوا ؤةأ؛ةا قوله؛  بممحا

■ Yr-n/Aوانظر: . ٣٣٠.  ٣٢٩/٦ت: .  ١٥٢
-آ/^آ._ت:'اها

ؤءث1ذوهت لأية ١ هده ني الثمي عن نبتت  ijiiمغول، بن مالك ثنا ناوت عمر،  لنا عن بت ن. ى معرن، بن مالت ٧ ن. ى مر، ع =

يالعمل وتركوا ايديهم ين غلغرْ ت نال، ظنودبث(ه، دنآ؛ 
.٢١٨؛/المان جاع انفر: )١( 
.YYY/iالسابق المدر )٢( 

١٧١











بنعيل إسما أخبرتا ت ثال عبدالمومن، بن محمد بن عبداض أخبرنا 
بنإبراهيم أخثرنا قال! إسحاق، بن إمما حدثنا قال؛ المقار، محمد 

بنالقاسم عن عءلاء، بن يعلى أخبرنا قال؛ هشيم، أخبرنا قال؛ عثداف، 
كلالةيورث رجل كان ؤوإن يفرأ؛ معدا سممت، قال؛ ماش، بن ربيعة 

مثلهعطاء بن يعلى عن ثعبة ورواه • من أخت أو أخ وله امرأة أو 
مواء.باستاد 

شئنتمتؤثلث ءؤ تعالى! نوله الناء، سورة آخر فى الش لأية ا وأما 
يثاكا-مآ ماوأ ٌ نوله: ؛لى الأبة، ١!^^ ف، فًمح( ثه 

قديمالمين المعلماء يختلف، فلا ، ، الاشي حظ يثل فلدآر ويسآء 
أنعلى إجماعهم فدل هكذا؛ ليس للأم الإخوة ميراث أن وحديثا، 

أووأمه، لأبيه المتوفى إخوة هم لأية ا هذه في المذكورين الإخوة 
ورثواإذا وأنهم كلالة، كلهم الإخوة أن حميعا الأتان ويلم، لأبيه. 

وافه- ولهذا فيه، خلاف، لا ما وهذا كلالة، يورث فانه المتوفى 
والولدالوالد عدا من وراثة إن ،؛ الصحا؛ةر من قال من قال - أعلم 

أنأولى منهم أبعد هو من كان كلالة، كانوا إذا الإخوة لأن كلالة؛ 
كلالة.مي ي

لهوول لا الذي الميتتخ أهو ؛الكلالة، المسمى في الناسي اختلفح وقد 

البيانجامع انظر• الطبري- جرير ابن بذللثا صرح كما وناص أبي بن سعد أي■ ^ ١١
.XAV/i

.١٧٦الأية: النماء، سورة )٢( 
عنهر، مبن علي تني نال؛ كوني، الشجاع بن الوليد 'حيننا جريرث ابن نال ، ٣١

الكلالةفى رأيت، يل- إني إ عنه اف رصي بكر أبو قال ءالت الثمي، عن عاصم، 
والشيطان،نمني خع1أ يكن ؤإن له، شريلئؤ لا وحده الله فمن صوابا كان فإن رأيا، 
اشرصي عمر استخلمؤ فلما والوالد. الولل- حلا ما إ الكلالة إن بريء، منه والاه 
ر1ْاا.رأى غي بكر أبا أخالف، أن وتعالى تبارك الله من لأسحيي إني نال؛ عنه 

.tYA/؛اليان جامع 
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مسث أك و نال: ثم الملمن. يعني؛ ايئزه، بت إذ ئاد 
اللكفرين.جماعخ يعي؛ الأية، ًًُئاربا 

بنتهوأإن >=kilJ^X لمحبى ُؤثل وجل؛ م نوله ر تفلأية ا وهدْ 
وهداوصفا، ما على الموت، ور حف نبل يريد ، سلئ،ه ءد ما له»ّ بم-مر 

كتابهفى عليه نص قد تعالى اش لأن العلماء؛ بتن فيه حلاف لا ما 
أيضا.وللكفار لمين الممن للمذبين 

إكهُثثف ئد ،؛٢ إلأ آلسثآ؛ نث تابةأرءٍقم ذكج ما 
.4مكيلا وستآء ومقتا قحشه حقاي 

قولهفي عكرمة عن جريج، ابن عن حجاج، عن منتي، ذكر -  ١٦١
الآة،ج ئن ي:ا أوَآه نث ٠^ م C ^١ ودلا تعار؛ 

عنهاتوفي الأوس، من عاصم بن معن، بنت كبة في ذرك ذال،• 
يافقاك: الني. فجاءت ابنه، عليها فجنح ، الأسلتاربن نم أ؛و 

.فيهاالأية هذْ فزك، فانكح، تركث، أنا ولا وريث،، أنا لا اشا نبي 
ثابت،بن عرى عن نوار، بن أشعث، حدتنا قال; هشيم، وحدثنا ت قال 

فانقللقت،أبيه، امرأة قيس ابن حْل—، لتإ الأّابن قير أبو مارتا لما قال؛ 
قياابنه وإن _،، قد قيس أبا إن ١^١ رسول يا فقالتج؛ البي. إر 

.wrojiالأسباب: -  ١٦١

.٣٨الأيت: ١^١،، سورت )١( 

هركان زيد، بن واثل بني أحد ارى، الأنم—بس أبو الأزت، ؛>، ب/، ص رأ، 
الاتعاىالختم. يوم وأسلما ماما __ مم زئ إر ارا -ءد لصح داضْ 

^٧٣٤.

سيد.أي: )٣( 

١٧٨





النسبأن.يحرم ما تحرم أنها 
أنهريرة، أبي عن الأعرج، عن اد، الزنأبي عن -ماللث،،  ١٦٣

وحاكهاْأآ،.المرأة بين ولا وسها، المرأة ين يجمع ءلا ت .قال اش رسول، 
أنهاه،  fJCjوما1قهث3ئم ثكاًظلم ؤ،ممغ ير: نفمعنى في هزا 

علىالمرأة ذتكاح يجوز لا وكما سفلت، ؤإل والابنة علن،، وإن الأم 
بنتمع الخالة حكم وكذلك عليها، عمتها نكاح يجوز لا كيلك عمتها، 
.بينهماالجمع المعنى؛ لأن أختها، 

أحبارمن مرفوعا روي وقد فيه، حلاف، لا عليه، مجتمع كله وهدا 
نحر،بن معيد حدثني —ما ؛مكشوفا المعنى هذا الماءولأ الأحاد 

حدثنينال: أصبغ، بن م قامحدثني قالا: سفيان بن وعبدالوارث؛ 
ابنحدثني قال: نية، أبي ابن بكر أبو حدثني قال؛ وصاح، بن محمد 
اغ.:رسول قال قال: هريرة، أبى عن الشمى، ص داود، عن فضل، 

على؛نح،الخمة تنكح ولا حالتها، على ولا عمتها، على المرأة تنكح ررلا 
ولاالصغرى، على الكرى تتزوج ولا أختها، بنت، على الخالة ولا أخيها، 

الكرى«ص.على المغرى 

١٧١.  ١٦٨/١٦-  ١٦١٢.

بنعروة وعن ار، ببن سليمان عن دينار، بن عدالذ عن ماللث، الإمام أحمج  ٢١)
ميم ما الرصا،،،، من 'ايغرم إ نال، ه اف رسول أن المومين' أم عائشة عن الزير، 

٠٣٩٠الرضاعة ني حاء ما جا*ع باب الرضاع، كتاب الموطأ، الولادءا. من 
.٣٣٦انء ص ت بمبمع لا ما باب الكاح، كتاب الموطأ، )٢( 
نيلم وم. ١٦ ٨١٦عمتها على المرأة س؛كح لا باب الكاح، ني البخاري أحرجه )٣( 

.١٠٦٨١٦النكاح في حالتها أو وعمتها المرأْ ين الجمع آنحريم باب أيفأ، النكاح 
وابن. t٢٢/؛النساء من ينهن يجمع أن يكره ما باب كيلك،، النكاح في داود وأبو 
.٦٢١/١على ولا عمتها على المرأة تتكح لا باب كدلك،، النكاح ني ماجة 

وهو^. ٢'ا٦٣فيها يخطب، أن للرجل يجوز التي الحال باب النكاح، فى والارمي 
ه.اف رسول عن هريرة أبي حديثا من جبا عندهم 

١٨٠



افأن وذلك القرآن، عله نص ما على بيان نيادة الحدث هذا وفي 
؛لىرلم'تحفلمه، وما3قأ أةهنقؤإ عفيًظم ُؤ-مصن، ت نال لما وجل عر 

ءالاما  kiJiJJbيان ه، عد ما إب آلاحكي بام1نتث>- قجثعوأ ُؤوآن ت قوله 
وجل:عز بقوله ذللت، أكد نم التحاليل، ني داخلات المذكورات النساء 
نهىثم كان، ما الزمن من هذا فكان ،، د'لخًقمهل رد1ئ ما ذلإ ^^^٠ 
واحدة،عحمة في وحالتها عمتها، مع المرأة تجمع أن ه اممه رسول 

وليسالخفين على المسح ورد كما القرآن، نص على بيان زيادة هذا فكان 
بمامحليس الخفين وماسح مسحهما أو الرجلين، عنلر إلا القرآن في 

.لهماغاسل ولا عاله٠ا 

حسبعلى الباب هذا بحديث القول أن على كلها الأمة وأجمعت 
تفوله يكون وأن له، القرآن نح توهم ذللن، عن فارتفع فيه، وصفنا ما 

زيادةبكون أن إلا يبق فلم بعدم، نزل د'.لًظتر4 ودآئ ئا ت؛م 
ؤرثئق ما ؤآدظزن ؤ ت وجل عر اش نال قرآن؛ ؛ذللث، نزل لو كما بيان، 

وروينة. والالقرأن بعني؛ دإ-في=شؤ4أى، أؤ ءا-مث، ثى .ملآًظئ 
وحلعز افه وأمر ماأهاار'ا،. ومثاله الكتاب، ررآوتست، ت نال أنه . عنه 

وأنهمهللقا، أمرأ عنه ونهاهم به، أمرهم ما إلى والانتهاء بعلاءته عباده 
مخاكهعن وحذرهم اض، صراط مستمم صراط إلى يهدى أنه أخيرهم 

آنمءء عذ ؛ئالمث أك؛؛، ُؤننحدر وجل؛ عر فمال الأليم، العذاب ب
عداب،محم أر ثننه كيجمم 

ؤ!وأو ءه 

.٢٤ت لأية ا الماء، محورة )١( 

.٣٤الأة: الأحزاب، سورة )٢( 
منلكدهما \. r\liوأحمد اث؛/••T. لزوم في باب اث، في داود أبو ١^  ٢٣)

ه.اض رسول عن يكرب عد بن المقدام ابي ■حدبن، 
٦٣ارآ.:• , .■.١١ّ..; ؛ ٤١ .٦٣الأة: الور، سورة )٤( 

٨١





عاليهاأن فزنت تزوجت، إذا الأمة أن على العلماء أجمع -  ١٦٦
أحمبمن^٥٢ ت وجذ عر اف لفول الجلد؛ من البكر، على ما نصت 

والإحصانأومذاد،؟اا، يمحى ألنثكت عق ما بمن، يقجثز أثرى ؛ن 
أي:فإذا ت يقول من منهم العلماء؛ عند وجهين على الإماء في 

.إسلامهاالأنة: إحصان يقول: من ومنهم تزوجن، 
بفمه أحمس ؤ ثرأ؛ من فمنهم الكلمة؛ هده ني القراءة في القراء واحتلم، 

أحصنهنيعني: لأزواج، يا واحصص تزّدجن .'ويلون الخال، ر وكالهمزة 
محصنها،فالزوج بالإسلام، أحصن نتل: وفد بالمكاح، الأزواج يعني: ءتنس، 

علىأسلمن، أو تزوجن أراد: والصاد، الهمزة بفتح نرأ ومحن • محصنها والإسلام 
متداحلأنمتقاربان، القراءتين فى والمعنيان ذللئ،، قال من مدهب، 

(٢٩)يتلإه مل?؟-، هن بمرْ 
وجلعز اض ينه لم الشائعين، من تراض عن كان بيع كل -  ١٦٧

وظاهرالأية، هذه بظاهر فجائز عليه، العلماء اتفق ولا ، رموله ولا عنه، 
،•أفينوأ؛االمححزم أتح أّث يجزذة تعالى"• قوله 

.٢.س:١٦٦ ١٠١/٢٤.١•

معروفتاننراءتان أنهما عندي ذللث، ني القرل من لارالمواب جرير: ابن نال )١( 
الموابء,قراءته فى نمميب، القارئ ترأ فبأيتهما الإسلام، أمصار في مستفيضتان 

a/؛Y.ايان جامع 
 )Y( ٢٧٥الأة: الترة، سورة.

١٨٣











هئل،وش حثئ إلا مؤ,مثا يمثل أن َلمحتي بون 
آنقدءإق سقة ودية همثت يمز ممر حمقا همثا 

وهو؛ ٠٥عدو موم عن كاى ؛ن أن إلا 
ومنين دٍقاك وإن مؤعكثر رمز دسم-و همث 

أنيب،إقآ محقثة ئديثه يثق ويدير ببم=ظم 
(٩٢)همكؤِيم رمؤ وءد->يتر 

لوي،بن عامر بني من العامري، القرني يزيد بن الحارن، -  ١٨٠
لأنهاك وذلحئ؛؛<، اب نويئا يمثل 1ن .لنومي( َ؛ث• ق، •' نزلتا فيه 
ممنوكان ،، ٧^١١رييعة أبي بن عياش قلميه . الني إن( مهاجرأ خرج 

إلىحاء ثم كافرآ، يمه وهو بالسيف فعلاه جهل، أبي مع بمكة يعذب 
حْلأه،اثُ همتا يثثل، أن لمحن محي ءؤدثا فنزلت،؛ فاخره، . الني، 

،.نحردرل ارتم لعياش؛ قال ثم . الني فقرأها 
أندجل■ عر اف نال ئد عمر؛ أبو نال -  ١٨١

سقنةوليه تيثؤ رمز قوو حْلثا همنا هنث( وش حثئ إلا لجنا يثت-ل 
أرادؤإنما الأية، هذه في العسد يدخل لا أنه العلماء فأجمع ، إق 
الأحرار.بها 

ا/ه«*ا.الأتعاب: -  ١٨٠
ا^\'^yeس  ١٨١

بالتار،أحرثت كأنها نخرة نود ذات أرض المْ: المراميك(؛ أحمد بن الخليل نال )١( 
ونال■ Yi/V'الراء مع الحاء باب العين، معجم وحزات. )أزين جرار وجمعه 

النام،إلى المدية حوالي أكثرها كثيرة، الرب بادئ في والجرار الحموي؛ ياقوت 
Y/؛،؛Yالبلدان معجم انفلر: مها، كثيرأ ذكر رند أحر. ام إلم، مضافة واحدة وكل 

.٢٥٠.

ْ/أ*آ.انفلر: تفسيره• في حرير ابن أحرجه )٢( 

١٨٨





قتلفلما عنه، أل يذلل؛، مع وكان ، بعثآ بعثه إذا حيرأ عليه الناس يثني أن 
أعلنوهفلما .و افه رسول عن ذلك رنة التكتم لم مرداسا لم المهذا 

Jb ،_ إلهولا أنت، رركيف ت له نقال ماء، الإلى رأسه . اف رموز رفع
اممهرسول فقال معوذأ. فالها إنما اض، رسول ا فقال: اش«أ إلا 

إنماانه وأخبر الأية، هذه اش فأنزل ، إليه؛؛ فنفلوثر تلبه، عن ثسش لأهلا 
رحلايقاتل ألا أسامة فحلف وحمله، غنيمته، ; انمنيا عزض أجل من قتله 

عنجريج ابن ير ونفالثدي، ير نففي هذا أبدآ. اش إلا إله لا يقول: 
فييخلفوا ولم أيضا. غيرهما وقاله قادة، عن صعيد ير نفوش عاكرمة، 

مييدّجل مؤْن، إني، وقال* اللام، إليه ألقى الذي يومئذ المقتول أن 
■كثيرا اختلافا رئة التلك أمير وفى قاتله، فى واختلفوا مرداسا، 

هه

(٩٠)آئسؤره أممث وعد محم" ديجت أأثعي*1ن عل تأشمم أم؛لوم ألبجهدي أمه 
فرصاليس العدو أرض إلى الجهاد أن في شيء أوضح من -  ١٨٠

عل،وأق:أم أتلابيم أس وجل• عر النه فول الجميع على 
وتفضيل، والتخلفالقعود إباحة هدا وفي لسئه، -أأقه وعد وؤُ دثثن ألثعدي 

فريضةلا يه وقام إليه سبى لمن فضيلة الجهاد فصار القاعد، على المجاهد 
ءلىالج٠يعص٠

.YYA/YY■ت: .  ١٨٥

اهإلا إل لا فال: أن بعد الكافر نل تحريم باب الإيمان، ني سلم الإمام أحرجه )١( 
نيماجات وابن  Aofrالمشركون قاتل ما ض باب الجهاد، في والترمذي \أجم 
ه/أ؟أاالمان جامع وانظر: م0بم؟الأ اه إلا إل لا نال: عمن الكف باب الض، 

.١٢٦الفقهية القوانين والمرأة. البو على وجب، لمين المالعير ٌدم فإن • جن،تم، ين ١ تال )٢( 



ألثافآيى شمدأ أف جثاح ؛وؤ ظيس أ'لأوني ؤ ثتمحم  ١٩٥^

واجتساوخوفأ سفرآ لكن إذا القرآن في \د1ير القمر -إنما  ١٨٦
يىممنثوأ 1ن محاح ؟^ ٤٤هن أ'لأزبج، ؤ ء' ^^؛١ ت وجل1 عر اض قال جبيآ؛ 

الشرطين.هدين مع إلا القمر يبح فلم كثروآه، أل؛؛؛ بمسمح| آن فم إن ألفاوء 
تهبمخأن ظولأ  'ظمغئ أم ت وجذ عز نوله القرآن في ومثله 

ث؛تؤلإمن أث3محا >وإكت ما ٠^٥٠^١ الحرادر، يعني: النتثثت 
نكاحيبح ؛-؛-»؛ يغآؤم4لا،، ألسث كثي لص ٠^٥^٠ فوله: إلى 

وجل!عر نال ثم جميعا• العنت وخوف الحرة إلى الثلول بعدم إلا الإماء 
الحضر.صلاة فهدم الصلاة، فانموا ت أي ا، أكاو،هل همثوا أْلثأسم  ١٥^؛؛

١^١ ره مم،اراه وساء>£، جهثم وذصإُع ول ما ؤوفِء آيوِين سيل غر ليع وؤ 
للعير،القاطع والخبر الحق فهو عليه لمون المأجمع محا —  ١٨٧

جهنمءإبء وذ-وق ما وؤء أدوين؛ن سبل ءمّ ٠^^^ • وجل عر الله ونال 
معهيكون لا الخلاف لأن لإجماع؛ ا ؛ هناوالمؤمنون ممياه، وساء>£، 

المتبعاتبع وقد مؤمنون، المومنين لأن؛عض المزمنين، سبيل اتباع 
فيه.القول عن يغني واضح وهدا سبيلهم، 

ت:- ١٨٦

،UATت: .  ١٨٧

،٢٥الأة: الماء، مررة )١( 
"اءا.الأة: النماء، سورة )٢( 

١٩



)٩أسب< -ظى 

تعالى:فول معض في القرآن بماوبل العلم أهل امحلف .  ١٨٨
وطاشت:مالك، بن وأنس عمر، ابن فقال ه، أس قى ثكئق ُؤولآممم 

عكرمة،قول وهو امر، عبابن عن ذلك وروي . الحقاء هو 
ذلكوروى الوشم. هو قال: لأنه الحسن؛ قول ذلك ونحو صالح، وأبي 

مسعود.ابن عن 

قال:أسه، قؤى تعالى: قوله في وغين،، مجاهد وقال 
،.وجماعذر إبراهيم، وعن أيضا، عباس ابن عن ذللث، وروى اض. دين 

هأةو 

جنثاغثلأ ^١^ أو يثورا ثتبها من ^، ١٠-دلأ 
١( ٢٨)م ن\خثيأ ئلأ قنيث أن يّ 

لءم،اص-اأو شورا بتلها ين ثائغ آه ُؤوإن نزلت،: سوية فى -  ١٨٩
غره.ن\لأيأ ئلمثأ ؛تثت! ييثا أن ظنجثآ ^،٤ نلأ 

yr.wilr\ :__ \AA
ااس\.الأسباب: -  ١٨٩

انفلر:حمننه. سل إذا وإحماء حماء النحل حصى من والإحماء، الخماء )١( 
.rt-lMااحصا« مائة: ان، الي

ه/*آحآ.المان جامع انظر: )٢( 
حلبن مالك بن نم بن زذ عل. بن شص عد بن ننس بءن زمعة بتت سودة هي )٣( 

خديجةموت بعل- بمكة ه اف رّولا نزوحها ّ لزي بن عام بن - حيل بمال،: و- 
ألامته ذه1اوّت، ه يطالانها فه-لم كرها بعد عنها عيناء نابت عانثة. على العقد ونل 

منسائر مع عنها توغي حض نأمسكها ه، أزواجه مع تحشر أل ني رغة يفعل 
1إس\.الأتعاب اننلر: عنهن■ اف رصي أزواجه من عنهن نوني 

١٩٢









الشاةنال: ا'لأشِه، ييثث لغ فوله: في الحس_ن ونال 
والعثر■والقرة 

ءإهه ه 

وآلثمع1هي، أف كيرٍ أهل رثآ أينزر وئإ وأدم أنظ عاوهأ ا،رمئ 
)٣(م C ي ١^^ م ^ إي نأتوئت نأمحؤذآ 

الاهمول مي متادة عن ومعمر، ١،، عروبة أبي بن سعيد روى -  ١٩٥
يخنفونالجاهلية أهل كان قال: الأية، ه أنتن عوم ؤ-رث وجل: عر 

يضربونهاالجاهلية أهل كان رالموقوذة . آكلوهاماتت إذا حتى الشاة، 
نموت،البتر فى تتردى كانت والمتردية . أكلوهاْاونا إذا حتى بالعصا، 

أكلوما فيأكلونه. أحدهما، نموت يتناطحان كبشان والنعليحة: فيأكلونها 
أكلموامنه، ألك أو هذا من نيئا السع فتل إذا الجاهلة أهل لكن السح: 

حلاما - هاهنا اض ذكر ما فكل ، ما^إلأ تعالى: اض فقال ■ بقي،ما 
تركضقاتمة أو ، يتحرلث. ينبأ أو تهلرف عينا منه أدركتن، إذا — الخنزير 
قتادةقول مثل مزاحم بن الضحاك وعن ذللثج. للثج اف أحل ففد فذكيته، 

قائمةله تتحرك ولم عين له تطرف، لم مان الضحاك: قال مواء٠ لكه هذا، 
ّميتة فهي ذنب، ولا 

■قإوه . 

,١٤٩. ْ/\/1تت: - ١٩٥

السننصنف من وأول، الص.رها أهل عالم الحاففل الإمام، عروبة، أبي، بن ّحتل- هر ، ١١
وابنالحسث، ءت حديث، المري. مولاهم العدوى، مهران ين النضر أبو النبوية، 

"rr _تحنبل ين أحمد نال، عبادة. ين وروح والثورتم، شاب، وعنه • • وذتادة■ .؛
-.٥١٥٦سنة نوفىأ نتادة؛ ير نفإلا أكتب، لم نال؛ مو؛ة أبي، ؛>، ممل■ أن زعموا 
.٤١٨.  ٤١٣١٦النلأ، أعلام ستر انقلي: 

.م ١ ٥ ٦ منة توفي 





لموالمؤمنين، لنبيه الله من أمر هدا عمر؛ ابن وقال عليه، مجتمع أمر 
القرآنتنح السنه أن إلى ذهب من مذهب يشبه وهذا بالتخفيف، نح 

بوصوءكلها الخلوات صلى أنه المئ. عن ثبت قد عمر: أبو قال 
•قول كل عن كفاية ذلك وفي حائز، ذلك أن على الأمة وأجمعت واحد، 

العلماء،أكثر ذلك نعلى الغسل، في اJرففين إدخال أما .  ١٩٨
فإنهزفر إلا وأصحابه حنيفة وأبى وأحمل، والشافعي، مالك<، مذهب وهو 

الذراعين،مع المرافق غل يحمتح أنه عنه فروي ذلك؛ في عنه ، احتلف
داود،أصحاب وبعض الطبري نال وبه ذلك، يحب لا أنه عنع وروي 

المرفقينغل بوجوب قال من داود أصحاب ومن أيضا، المالكيين وبعض 
الدراعض•مع 

وجودآؤأُؤءانيأهمإ وجل؛ عر فوله حمل لهما غيوجبا لم فمن 
غيرالمرفقين وأن غاية، هاهنا ر'إلىٌ أن على ألعنافيه، إز ورويكأ 
الصيام،في الليل دخول يجبا لا كما الذراعين؛ مع الغل في داخلين 

أقزهإثر أاأنثام آتتيإ ح وحر: عز لقوله 
أوءالواوا، بمعنى الأية هذه في ارإلؤرا؛ جعل لهما غأوجت، ومن 

معأو ا والمرافق وأيديكم وجوهكم ءاغ«سالوا ت نال كأنه ٥^١،، بمعنى 
كماالعرب، كلام محي معروف ^١١ ١٧وبمعنى الواو، يمض وررإرا؛ المرافق. 

ؤَولأقال: وكما اش، مع أي: ه أضتايبم،  'شوجل: عز قال 

علىالأمن حذاق عملة: ابن تال باث، الكاب نخ ني أرا.مملف الزركثي: تال )١( 
،ذلك الشاسي وأبى لوارث*. وصية ءلأ س؛ نوله ني مرحرد وذلك الجرار، 
الفإنه رجم، الذي السءا عن الرنا حد في الجلمال إمحقاحل في توله من عليه والحجة 

yylrالقرآن علوم في اJرUن ١^٠ فعل اث: إلا لذلك نقط 
.١٨٧الأية: البقرة، سورة )٢( 
.١٤لأية! ا الصف، وسورة . ٥٢الأية! عمران، آل سورة )٣( 

١٩٨



أناللغة أهو بعض وأنكر أموالكم. مع أي! ، آنوؤهأه إثأ أتزثم خك1وأ 
لوجبكذلك كان لو وقال• مع وبمعنى الواو، بمعنى هاهنا ررإلى'؛ تكون 
وقال•الكتف، إلى الأصابع أطراف من العرب عند واليد كلها، اليد غل 

تل نا أبدأ، الغاية بمعنى أنها يذكر بابها؛ عن ررإلى؛ا تخرج أن يجوز ولا 
فيذلك، مع المرافق وتدخل الغاية بمعنى هاهنا ررإلىآأ تكون أن وجائز 

قبله،فما داخلا للإلى« بعد ما كان الأول، من كان إذا الثاني لأن الخل؛ 
ءاذاالغل، فى داخلة نالرامح ألإآِمحه، ظ وجل: > اض قول نحو 
إلأيتام آتمأ ُاؤدر نحو! فيه بداخل فليس الأول من ليس بعدها ما كان 
اك

الحديدخل فلم النهار، من الليل لير إنه يقول• عصر؛ أبو قال 
جنسه،من كان إذا المحدود، في الحد يدخل وإنما المحدود، في 

فيمها الحد يدخل أن فوجب والأذؤع، الأيدي جنس من والمرافق 
الفهمأهل عند لمحدودات وا الحدود حكم أصل هدا لأن المحدود؛ 

أعلموالله - والغلر 

عائشةعلى دخل بكر أبي بن عبدالوحمن أن بلغه أنه مالك -  ١٩٩
ياعانشة! له فقالت، برصرء، فدعا وناص، أبي بن سعد مات يوم 

ل١وJليقول؛ الله رسول محممت، فإني الوصوء، أبغ حمن، عبدالر 
انر<ألى.من للاعقاب 

وفيالرحلين، غل إيجاب الفقه من الحدين، هدا في عمر! أبو قال 
أرادأنه وبيان ألةبيرأ4، اد ا؛ؤرأننلطم وجل! عر افه لقول ير نفذلك 

.٢٥٥-  Y<5i/Tiت: -  ١٩٩

٢.الأيت: ا،، المسورئ )١( 
١٨لوصرء ا ني العمل باب الطهارة، كتاب الموطأ، )٢( 

١٩٩





عندالغسل المح يلففل يراد وقد الغل، ت والمعنى للمجاورة، اللفظ على 
هذاا ويشر ، لغدس_ل ا والمراد ، ة لله^ءالآ تما*احذا • دوبي^|م ممن عري^ لا 

الار«تا،.من للاعقاب ه: المئ قول كله اكأويل 

فقهاءوجماعة الملمين، علماء حمهور رالتأؤيل، القول هدا وعلى 
روىؤإنما والرأي، الحديث أهل من والشام والعراق، بالحجاز، الأمصار 

،ي الطير به وتعلق التابمن، وبعض المحابة، بعص عن الرجلين مح 
•أثر ولا نظر في صحيح غير وذلك 

سم تي 

بنالعوام عمن ؤزيد، بن مح^مد حدقتا • ل يا محسني يكر ء  ٢٠٠
،وآلوضّاته أتتداوء ينهم ؤءأء،أا ؛ نوله في التئمي هيم إبرا عن حوثب، 

،٠الددنر فى بالجدل الخصومات ت قال 

ه. ه 

ما\\,وشله: العلم سان جامع .  ٢٠٠

.١٨الوصرء في الممل باب الطهارة، كتاب الموطأ، في أحرجه )١( 
بالماءالرجلين مسح بعموم أمر الله أن ذلك، ني عندنا القول من ءرالصواب تال؛ )٢( 

بهماذلك نعل ؤإذا التيمم، ني بالتراب الوجه مسح بعموم أمر كما الوصوء ني 
ؤإصابتهماعليهما الماء إمرار عسلهما لأن غاسل؛ ماسح اسم مستحقا كان الختوصئ 

فاعلبهما ذلك فعل فإذا عليهما، اليد مقام تام ما أر اليد إمرار ؛ رمحهمابالماء. 
. ١٣ا"/٠ البيان جاح ماصح٠. غاسل نهو 

.١٥٩.  ١٥٨/٦السان جامع انظر: )٠١( 























مامع والجذاذ الحصاد محي المساكين يعطى أل هو موف؛ وقال 
بنمحمد جعفر وأبي عمر، ابن عن ذللئإ روي ال-زكاة• غم ص ب 

•أنس بن والربح جمر، بن وسمد ومجاهد، وعطاء، حشن، بن عني( 

ونصضالمنر بمرض موخة لأية ا دي؛ والاللذ*-ي، وذال 

هه

إلابملسخ طاعءَ ءق محزمإ إئ أرثي( ءآ ق، بد لا ؤءل 
؛قئزجرتر نئم آو مسموحا دما أو ميثد ؟محك أن 

ولاو آصنلز ئش يدل أش لعيي أهل يسما أو محيص 
قصر.عيور يبمك م؛ف 

محنئا4إلة أبج( تآ ف، أحد لا ؤ*ل، وجل؛ عر اش فول أما -  ٢٢•
ممنالعراقسن، فقهاء من قوم فقال( معناها( في العلماء اختلف فقل• الأة، 
j~!H  اض رمول لنهى بالمنة، منسوخة لأية ا هل>ه أيا بالمنة، القرآز( لمخ.

،.الأهايةأ الحمر لحوم أكل وعن اياع، من ناب ذي كل أم، عن 
إليأوحي قد ما في أحد لا أي: هنا، قوله معنى آخرون؛ وقال 

لأنهنزوله، ووقن، الوحي حال الحال، تلك في يعني؛ الحال، دا هز 

.٣١٨. ها/بام وانظر: . ١٤٧- ا/ّا؛ا ت: -  ٢٢٠

.٥٩- م/حه المان جاح انفلر؛ )١( 

صثعلة ر عن الخزلأني، إدرص أبي ءن ؛اب، امح، ءن -اس الإُام _ ، ٢١
الموطأ،مّام•• الملمع من ناب ذمح( م  ٠٢١٠ذال،إ ه اش رسرل، أن ُرثرة' امح، 

٠٣١١الجاع س ناب ذي  ٠٢ ٠٢١تحريم باب الص؛د، داب 









السباعمن ناب ذي كل أكل عن الهي ر ثعلبة، وأبي هريرة أبي رواية 
علىيدل كله وهدا القاصي؛ إسحاق بن إسماعيل قال صالح وجه من 
لأية،ا ،يزتاه إل أوؤ تآ ل أجد لا ُؤثاا نزول؛ بعد بالمدينة كان أمر أنه 

مش.ذللث، لأن 

ثرت1لا بي، ءآ ذ أجد لا  ؤوحل! عز القه قول عمرت أبو قال 
اهره حلما على ليس قول بأنه الباب هدا فى أوردنا بما أوضحنا قد ية، ألا 

وإذاتأويله، في يختك لا ما المحكم المص لأن محكما؛ نما ليس وأنه 
انركافتقار منه، انقه لمراد الرمول بيان إلى مفتقرا كان نما، يكن لم 

لث؛يراألديغر إقك ُؤوأميا وجل؛ عر القه قال بيانه، إلى الكتاب مجملأيث، 
ناب،ذي تمل أكل ض ه اف رسول ئن ولد ول تا لقاص 
التوفيق.وبالله عنده، الوقوف فوجب الله، مراد الأهلية الحمر وأكل 

٠٠٠

)٤ورر واؤ؛ا محي 

أصبغ،بن قام حدلما قال؛ سفيان، بن عبدالوارث، حيننا ء  ٢٢١
قال؛القرني، عبدالعزيز حدثا قال؛ العوام، أبي بن محمد حدثا قال؛ 

نالمتح؛عائثة، عن عروة، عن الزهري، حدثا قال؛ معاذ، أبو حدثا 
ثم، آبالهم® «ع ارهم فقال؛ المشركين، أولاد عن . البي حديجة مالت 

،//١وانظر: ا/؛/7ا؛. ت: - ٢٢١

بنميمون عن بشر، أبي عن عوانة، أبو ثنا دد، محينما : نال،داود أبو أحرج  ٢١١
السبع.من ناب ذي كل أكل عن . اض ريول، نهى نال؛ ■ماس، ١؛،!، عن مهءّان، 

اثاعأكل عن الهي، بابخ الأطعمة، كتاب الير. من منقح لي كل وعن 
مهْ*ا.

.٤٤الآِة: الحل، مررة )٢( 

٢١٦



بعدماسألته ثم عاملين><، كانوا يما اعلم »اله نقال; ذلك بعد مالته 
علىراهم ونال؛ لئرذه■، يثمد يانية زز نزك: الإسلام استحكم 

الجة«را،.»فى قال: أو ١^٠(( 

 □□□□□□

.tTY/؟المشركن ذراري ني حاء ما باب المنة.، في داود أبو أخرجه )١( 

٢١٧







عنحبير، بن سعيد عن البطين، ملما سمعنا قال؛ سلمة، عن سعبة، 
توتقول ءرو1ذة وهى والبيّتا تطوف المرأة ت، كانقال؛ عباس، ابن 

هرأح_لمفلا ه نمبدا ا رمه كلأو عخه يبدو ييوم ال
ثتءد4.ؤ بمد ئدوأ ج} خآ ت فننك 

()٢٢٣^^٠ يف وأشثت، ^٠، أحج آه أش زقه ع س 
'VI I .  Vا الحلال.-بمي: ٢٢

.؛؟؛- -. 

(٦٠)دودأ؟ا< لنامآ عاد ك ونل 
النسب.في أخاهم بمي: -  ٢٢٥

٠٠٠

(١٤٣)لآكثلب< رقم عمك قنا ثه متوئ، ملمحفام أسمر بها 
مهمزى ماءق\نحر أسمن ُؤؤذا وجل: عر ض ا فول في -  ٢٢٦

.١٦٠. لأ\ا\0\ .  ٢٢٤

•٣.الرواة: ماتل عر الإباء -  ٢٣٠
.١٥٤_ يم'*اهات: - ٢٢٦

ينييحتى حناى، بن وأحمد المديتي، ين علي لعنه ■ ن ى لأممر ينب عوون مح، أ =
عدّابن طبتات. انظر: —.  ٥١٩٤نة ندني • راحردن بشار، بن دمحم-د ُمن، 
.\ألأ البلاء أعلام وير ، ٢٩٦/٧

.١٦•. السان جاع انظر: الأية. لهذء فرْ معرض لي س ابن أوردْ  ٢١)
٢٢





دلالاهتم؛■، U ظغ ُي يإ اه نُل ض -  ٢٢٧
معنىر يفما ذلك وفى للجبل، متجلجآ ذلك نبل يكن لم أنه واصحة 

،.ل التنزيل حديث 
محق٠^^ وحل: عز قوله في العلماء أقاويل على يقف أل أراد ومن 

وليقفجرير، بن ومحمد مخلد، بن بقي ير نففي فلينظر إل؛دبإاه، ربأت 
والتوفيق.العممة وباق كفاية، منه ذكرا ففيما ذاك، من ذكرا ما على 

ه؛؟! ■. 

فأوجبالصلاة، في القرآن سماع عند العلم أهل عند هذا —  ٢٢٨
يالقراءة،إمامه جهر ممل كل على والإنصالتا الاستماع وتعالى بارك 

لأنهر؛ الصلاة دون الجهر صلاة في هدا أن ومعلوم القراءة• ليسمع 
إمامه.يجهر لا من والاستماع ؛الإمامت، يريد أن مستحيل 

ألم٧١Jُؤرإدا وجل؛ عر اغ نول، فى عمرت أبو نال -  ٢٢٩
فيذلك من الله مراد أن العلم أهل إجماع مع y^؛4، لإ ،أمشعوأ 

فيإمامه جهر إذا المأموم أن على الدلائل أوصح المكتوبة الصلوات 
وينصت،.له تمع ي وأن بثيء، معه يقرأ لا أنه الصلاة، 

 □□□□□□

ت.  ٢٢٧

ت.  ٢٢٨

orlU.\

.٢٣٤.  yX'llوانظر: 
٣١.T'l\\ت: 

ثكبمض حض الدنيا الماء إر له كل دممار تائك دبتا "ينرل، ^ م  ٢١١
ك؟أغأغفر ثفرم من اعيه؟ الم من له؟ نآ-تجس، ص ٠؛قول،؛ اسم، 

٠١٣١.  ١٣٠الدعا► ز حاء ما باب القرآن، مماب الموطأ، ني مالك الإُام أ-؛مجه 
٢٢٢































(١٠٣)هاه ومحم محرم صديد أمويم يذ ؤ-خد 
المقروصة،الصدفة وهى - المعروفة الزكاة ت الصدقة ء  ٢٤٩

وتعؤمضؤترشأ صدهق أثولم يى أؤ-خد ت ل محا زكاة، وسماها صدقة الله سماها 
الزكوات،بمي: ١^^، لأفئء ألقدقت : JUjه، 

.محقلا ؤآؤ؛د، ت وقال ، ، ألهوءه وءائ ألفتن، وأنينؤأ ؤ ال: رق
ولافمه تنانع لا ما رمدا الزكاة، وهي الصدقة فهي ألزاد=قو،هآم، 

اختلاق.

الذهبيكنزون الذين في المروية الأحاديث عمر: أبو نال ء  ٢٥٠
وتدمحمقلهثبمم صدهم أنولم يذ ُاؤ-ءد وجل؛ عر بقوله وحة منوالقمة 

بنحمص عمر أبو منهم• القرآن، بتأويل العلماء من حمامة ذللث، قال هاب؛■، 
وغيره.الضرير عمر 

؛و

ا'/اا.ني وكدا  ArUIr'ت: .  ٢٤٩

•١٢٩.  ١٢٨٨.  ٢٥.

٠٦٠الأية؛ ١لتوبة، مورة )١( 
الور،وسررة . ٧٧الأية: ؛_، وسورة ، ١١و•  ATj ٤١٠الاه: البقرة، سورة )٢( 

٠٢•الأنة: الزمل، وسورة  ٠٥٦الأية: 
١.٧لأة:سررةضلت،،)٠١( 
سامزاء،نزيل صيان، ين عدي بن صيتان ين عدالعزيز بن عمر بن حمص م )٤( 

علىنرأ المراءا>ت،. جمع من أول زمانه، ني الناس وشبخ الشراء إمام 
لهوغيرهما، حاتم وأبو ماجة، ابن محه وروى نانع• عن جعفر بن إساءبل 

نيومعانيه ألماحلّه اتفقت، وءما واراو..ننأا، ١لمرTناا، وآحكام التمانيف،: من 
للداوديالمقرين طبقايتج انظر:  ٠٢٤٦سنة توفي القرآنء٠ اتل ولأنفهالمرآنأا، 

٠١٦٦.  ١٦٥/١

٢٣٧



بميؤئئرث ويتكنثإ ص/إيآ منحرا اثمدؤأ 
ربميسملأ ين ويبمولإ أثن حائض نس رإربمتثادا ألتفيناث 

ممنلا . ت>قدهمق إمتلم ؛؛؛!؛Lj ؤأثم آلصئ إلأ أردغ إذ 
أيرأحي ثريور ٢،؛ يذ مخزيا ءق أنى قتحد لدا ذٍع 

نحبه ثلهئ أن نحيبك رثات بيه نيه ئوم 
آسيمك يئوئ ءق دتثننم أشي ؛ ٣٥١. ألمهليمءن 

دثارجث؛ي، شما عق بضنم أشش من أم ثث 
(١٠٩)جيم؟؛* ياي ؤ يب' ةثtار 

الضرارمسّجد بتوا الذين الفئة في اختلف عمرت أبو نال —  ٢٥١
هوكان إن فيه التقوى على امحسس الذي المسجد بتوا الذين وفي بقباء، 
ؤوآك;أك<قوله؛ فى حمر، بن صبي عن ١^^١،، عن معمر، نذكر ذلك، 

بنوإ لهم ينال الأنصار من حي هم نال! لأية، ا ءي/اراه منجدا أمحديأ 
بنعمرو بّو التقوى على أسى الذي المجد بوا والذين ٠ نال عتم• 
٠عوف 

بسانه،في المي. استأذنوا عوف بن عمرو بنو "م؛جت ابن ومال 
الست،ويوم الجمعة، يوم فيه فحلوا الجمعة، يوم منه ففرعوا لهم، فأذن 
•جهنم نار في الإثتتن يوم وانهار الأحد، ويوم 

.٢٦٨_٢٦٦/١٣-س:٢٠١

نيءدادْ النتزي، ان، كيتميمة أيي بن بكر أبو العلماء، سيد الحايظ، الإمام محو )١( 
الصرى،والحن الرناحي، العالة وأبي -مثر، بن ّبل- من سمع اكابعتن،' صغار 

والحمادان،ومعمر، ثيوحه، من وهو مثرين بن محمد عنه وحديثا ■ • • مثرين وابن 
البلاءأعلام وسير . ٦٤٦١٧معد ابن طبقات انفلر: -. ٥١٣١سنة تولي • وآحردن 

 \0|٢٦- ٦.

٦٣٨



نارفي انهار والذي هو؟ ما أدري لا جريج ابن كلام عمر: أبو قال 
أبنوأدري وك ذلك، في العلماء يختلف لا الماغمين. مجد جهنم 
مخالفهدا ض جبير بن سعيد وفول . بنوأم هم، عوف بن عمرو 

كانالذي المجد أن ومعلوم أجل. جبير بن وسعيد جريج، ابن قال لما 
جهنم.نار في انهار الذي المجد ليس بماء، ه اض رسول يأتيه 

:قالواير التغأهل فإن جهثره، ياي ٠^^، وجل: عر قوله وأما 
بعضهم;وقال دخان. منه قيخرج انهار الذي الموضع ذلك يحفر كان إنه 

محترقة،سوداء فيخرجها النخل سحق من سعفة فيه يدخل الرجل كان 
قال:أنه حول مابن عن حبيش بن زر عن الجود، أبي بن عاصم وروى 
•^ ٢٠٠-ثاي ؤ، ه ُؤةلإار تلا؛ ثم الأرض، في جهنم 

فيواختلفوا بقباء، الضرار جد مأن يختلفون لا عمر: أبو قال 
المجدفي المبي. عن روي وقد القوى، على أسس الذي الجل 

عنهالإمناد جهة من أست وهو مجده أنه التقوى على أمحس الذي 

أحدزيد بن مد بن حالي بن خدام دجلا؛ عم اش بنوم الذين اروكان جرير؛ ابن غال، )١( 
بد،بني بن حاطب بن وثعلة ، الشفان، مجد أحرج دارْ ومن عوف، بن عمرو بني 

ابنبق وأبو ليد، بن بيعة بني من نير بن ومعب ليد، بن أمة بني إلى وهو 
عوف'بن عمرو يني من حنيف بن سهل أحو جف بن وعاد زيل، بن ضيعة من الأذعر 
منرهم الحرث، بن رنتل جارية، بن ونيل. جارية، بن مجمع وابناْ؛ عامر بن وجارية 

بعة،بنمح، من، وهو عشمان بن وبجاد بعة، إلى؛ني، وهو وبخدج ضيعة، .لني 
ا/"ا'اا.١ ال_ال جامع . بن لّابة أبي رط أب بي إلى وهو ثابت، بن ورديعة 

\\إم. jU\جاح ص: )ي 
بنسالمة بن الحسن حدثنا ءنال،! أحمال، بن محمد بن أحمال ااحالثنا عيداليرت ابن ئال، )٣( 

حدثناا قالا محمد بن حمزة أحجرنا ت ناله محمار، بن ءبل،اله وحانثنا المعلى، 
بنمحمر محن اللين، أحبرنا ت نال، سعيد، بن نتيجة أحبرنا ت نال ، ث، ثعيين أحمد 

تمارى،: ILjأنه الخيري سعيد أبى محن الخيري، سعيد أبى ابن محن أنس، أبى 
مسجدهو رجل! ينال يوم، أول، ُز، التقوى محلى أمي الدي المجل. ني رجلان 

مسحانىاااا.اهو .ؤ؛ اش رسول نقال ، افه رصرل مجل هو الأحر! وتال قباء، 
.٢٦٩. التمهيد 

٢٣٩



علىأسسا جميعا يكونا أن وجانز نثاء، جد مإنه غال! من نول من 
٠فه ١ ناء إن كذلك كان ذلك أن معلوم بل ورضوان، اط4 تقوى 

أحدثقال: عطاء، عن عمرو، بن طلحة عن وكيع، ذكر -  ٢٥٢
يثاوؤذٍي فيهم؛ افه فأنزل الاستنجاء، وضوء الوضوء، قباء أهل من قوم 

تحبزأس ثتلهزإ آن تنحى 
رأسينْله-ثرأ أن نحزى رثان نزك،: لما الثعبى; قال -  ٢٥٣

الذيالثناء هذا ما ماء أهل »ا افه رسول قال أ'همنب<، تحق 
بالء.الخلاء في يستنجي وهو إلا أحد منا ما ؛ قالواءاوكم؟لأ، اممه أش 

تحلثأشُ ثلثئ آن >نحيت تعالى: نوله أن خلاف ولا 
بالء.لأستنجائهم قباء أهل ني نزلت، ١ ألث1ْهر؛أنيم 
بنمحمد حدثنا قال؛ عبدالمومن، بن محمد ين عيداض حدثنا ٠  ٢٥٤

قال!العلاء، بن محمد حدثنا قال؛ داود، أبو حدثنا قال؛ التمار، بكر 
بنإبراهيم عن الحارث، بن يونس عن هشام، بن معاوية حينما 

ررنرلتيال،؛ . الممم، عن هريرة، أبي( ءن، صالح، أبي، عن ميمونة، أبي 
تحبتأس بثلئزإ أن نحثمى رثان اء نيأهل ني الآدة هذ0 

ريالماء(( يتتجون وكانوا قال! ألمثلفزه، 

.٢٦٤. "اا/"اأآ ت: .  ٢٥٢
٢٥٣  .oofr.
.٢٢.٢١/١١_ت:٢٥٤

\\إ\م,البيان حاهع انفلر؛ عطاء. إلى بسنده حرير ابن أحرجه )١( 
اا/ءم.البيان جامع انظرت الئعثي. إلى بنده جرير ابن أحرجه )٢( 
ضوالمردي \ا\\. بالماء الاتجاء نى باب الطهارة، نى داود أبو أخرجه )٣( 

إ/أإم.. ١٠٨الآ؛ة: اكوة، سورة المسير، 



)٨نمحإ، أك ألثثئد ؤء 
نال'•شهاب، ابن عن يونس، أحبرني نال؛ وب ابن روى -  ٢٥٥

-الربيع بن ومرارة سلمة، بني أحد - مالك بن كعب ؛ حلمواالدين الثلاثة 
واقفةبني من وهو - أمية بن وهلال عوفج، بن عمرو ؛ني أحد وهو 

ه.

ألبمن4 ق-ثثقثرا ليثه بميم _أ)كؤ' آؤ ين ثن ؤ،ارثأ 

ينصرفوننم الكل، دون البعض اك< ذلفي النفر -  ٢٥٦
فوقه.فما الواحد العرب لمان في والطائفة غيرهم، فيعلون 

 □□□□□□

,١٣٢٤/٣أما': واطر الأسباب: .  ٢٥٥
وغضله:العلم بيان جاّع ~  ٢٥٦

■عرف صروبن بني حلنا، رهم يني من اوعو : ١المال جامع ني ؛١( 
.٣٤٤العرب أناب جمهرة اطر. 



وُح■
̂س
٥

'٤٦٠يوضسورة من 
)٢(ه ريم عند مئ!، مدم لهن أف ؛١^١ ١^■^ ويثب ؤ
بنان حقال واسماعن، الصدقة بإخلاص الماشة القدم: -  ٢٥٧

الأنصاري:ثابت 
،نا؛-؛٠١١اض افت ْلفي ا ئلأزلوظفنا إليك النيا الفدم لنا 

١^٥<:ذو وقال 
،١^١٢غر ئلثغ ص الس نع أو4ا الثاز ننكر لا فدم لمح؛ 

هه . 

(٢٢)ص أو ي قه ^ ١و 
ونولهرألم4، ألإ 4 .٠ ١^ ح وجل: عز قوله في -  ٢٥٨

٦٧.  ٢٥٧! A IT
ت:- ٢٥٨

ءالخلتاء.دل الأور القدم U وب: . ٢٤١الديوان )١( 
.»اوحرأابدل الفغر عر وب:  AUylyالديران )٢( 

٢٤٢



ودلالةكفاية فيه ما ، ه ألناس تنئ يثا آلبمي ؤ، نجيبم، ١^، والملك ُؤ تعالى؛ 
(٢)وصفناكما كان إذا - البحر ركوب إباحة فى واضحة 

هءو 

ئمأ-تنذ ثيدوأ أس م ندم ۶ آئلف تدرأ ثن ث>لإإؤ ين هو ^٥)، 
أسي انص إل يومحآ ش ئج؟ؤ من هز ثز . آن ثيدة 
أنإلأ مدى لا أش ييع أن أحذ ألك، ال، تبمدكا أهمن شغا بمدى 
.همحمحبمى كثا وؤ ئ بمدة 

شيث; ۶ أ.ظق  Ijzنن ئثوئ ين نز وجلا: عز نال -  ٢٥٩
آدلإال، تدكا ُؤأذن نوله؛ إلى .ه، ^؛3^، آن ندم م تتلق بجديأ آممه 

^١فه—عئمحى4*، 'هت، أو يا :ثدة أن إلأ لا أش بج أف أ-ص 
والمجادلة.والجواب وال للالله من تعلم 

.إ؛- ء. 

ألحبوءف، ألقنئ لهر . بنموى وحقارأ ءانوأ >ؤألكث> 

عنممر، أهل من رجل عن( ار ب;>، عطاء روى -  ٢٦'

.١٦۴١٦وشله: الملم يان حا،ع -  ٢٥٩
.١٢٣.  ١٢٢/٢٨وانفلر: 0إ\0. ت: ِ  ٢٦.

.١٦٤الأنة; اكرة، سورة )١( 

نيولا ارتجاجه، حض في البحر ركوب اللم أهل عند يجوز رلأ •مدالر؛ ابن نال  ٢٢)
عنلءهميجوز وإنما والهلاك، وانمملب فيه السلامة عدم منه ب، الأغلالذ.ي الزمن 
.٢٢٢.  ٢٢١/١٦اكمييؤ اءلم«. راق ب،، الاغلميه اللأمة تكون ززن في ركوبه 

٢٤٣



يالثزمح، ت وجل عز اف فول تأويل ني المئ. عن الدرداء، أبي 
عثمانأبي على قرأته الباب، هدا معنى في يدخل حديثا ألدت1ه، أل|مح؛ئ 
أصخبن ئامحم أن سفيان، بن عبدالوارث القاسم وأبي نصر، بن سعيد 

حينناقال سنيان، حدثنا ت قال إسماعيل، بن محمد حدثنا ت قال حدثهم، 
عنصالح، أبى عن بن عبدالعزيز عن - دينار ابن ت يعني - عمرو 
عنالدرداء أبا أك حمؤاوت ممر، أهل من رجل عن ار، يدن عطأ■، 
قألإئغ، نهث و ينتون> وهتفامأ ئ\نو\ ؛ؤأل;رثت■ وجذ؛ عر افّ فول 

سألتمذ أحد عنها ني المسما فقال; آ'لآجرْ^، وفي\ آليتا آلثييأ 
عنها. اش رسول سألت، واحد، رجل إلا غيرك، عنها . افّ رسول 

يراهاالمالحة الرؤيا هي غيرك، نرلت، منن أحد عنها مألتي راما ت فقال 
لهاال١،.ثرى أو المسالم 

.ه . 

(٦٨)هندابآ نشلن من وندًطم 
الحجة,ت واوسالهلان ت قالوا حجة، من المفروزل قال -  ٢٦١

 □□□□□□

, ١٦٦١٦وشاله; العلم يان جامع - ٢ 

الإمامعند وهر  ٠٣٥؛/٠  ٠٦٤لأية؛ ا يونس، سورة التفسير، ني الترمذي أحرجه )اآ 
بنعروة على موثوق  ٦٣٦الرؤيا ني جاء ما باب الرؤيا، كتاب الموطأ، ني ماللن، 

انفلر:جامعاواناا/مأ\.)أ(















حدثناقال! معاوية، بن موسى حيننا قال! وصاح بن محمد حدثنا ت نال 
وحو:عز اض نول في رياح أيي بن عطاء عن عصو، بن طلحة عن وكع، 
و-خيارفمهائِها ذماب iال: 1طناذهايم، ين نيتنا ألأزيى دأي، أء ينوأ ُؤأدإم 
.مثله اسناد وكح عن سيد وذكره • أهلها 

تجميعا قالا الأنفس، وقبض النفاق، هو والثميت عكرمة، وقال 
ونالذا،، عليك نماق : أحيياقال تنقص، الأرض كانت ولو 

فيه.تتبرز حس عليلثا لفاق الأحر: 

.أهلهاوموت حرابها : نقصانهامجاهل: وقال 

فيقتادة وذكر المشركين. على المسلمين فلهور هو الحسن: وقال 
رأيهمن يزد ولم ذكرناه ما على عنهما، والحسن عكرمة، قول تفسيره 

ثان

بالقبول،العلم أهل يلقاْأأأ، حدأ حن الأية تأويل في عطاء وقول 
،٠حدأرالمعنى حن أيضا المن 

 □□□□□□

كانوالأنهم به نمي المتوصأ، وعر المنان، عش ويطلى النخل، جماعت ت الحش ، ١١
.٦٨٦١٦حشش٠ ١٠مائة: اللمان، انفر: المانن. إلى الحاجة نقاء عند يذمون 

.rrtl^ااتكاْ« الجامع: ني القرطي عد )٢( 
بم/1"ا"اؤانظر: الجاح. ني القرطي نقله )٣( 

yo'



Iإبراهيمسورة ْن إس
ضأءذء

؛نوصرو ، عود مبن عبداض منهم لف، المن نوم كان -  ٢٧٣
بمزيمأن ؤوألب1ركك ؛ تلواإذا الئرفلي، ب، كعبن ومحمد الأودي، ميمون 

النسابون.كدب : نالواأث؛4، ه لا 
واق- مها المعنى وإنما إليه، ذهبوا ما غير على عندنا، هدا ومعنى 

الذيإلا يحميهم لا فإنهم آدم، بني إحماء ادعى من تكاوبب - أعالم 
•- أ'ءام والاه - له شريلثا لا وحده أحصاهم الذي هو فإنه حلقهم، 

(٢٧)ه ألأجرة ري ألدتا ألبزة ؤ، ألثفين، يالمول ءانخمأ أومى أس 
آلقا؛تياثموو ءامنؤإ ال;اق. أثه ؛^_؛، نزلت،: القبر عذاب فى -  ٢٧٤

•ألأجنةه وي آليتا آليز؛ ؤ، 
حدثناقال؛ أصبغ، بن قامحم حدثنا قال: نصر، بن سعيد حيننا 

.١٩الرواة: نانل عر الأنام .  ٢٧٣
لأا\\\.وانثلر: ت،: .  ٢٧٤

٢٥٢



أحبرناقال؛ مرزوق، بن عمرو حدنتا قال؛ القاصى، إسحاق ن إسماعيل 
محارب،ن البراء عن عبيدة، ن سعد عن ند، من ن علفمة عن شعبة، 

ألن0آئ؛زأ ؤ، الثاّت أول ءَاتزإ \ؤت اثن ه ث١ل؛ المن. عن 
ومندينلثح وما ريلثح، من متل؛ إذا القبر ارني نال؛ أأبي-رإه، رف 
عنمعاوية أبو وروى • مثله بإسناده سعبة عن هكذا غندر ورواه • نببم،" 

.موقوفا مثله الثراء عن عبيدة، ن سعد عن الأعمش، 

نهشام حدثنا قال؛ إسرائيل أبي ن إسحاق حيننا قال؛ بقي، وذكر 
آئيزةف( يالمول ءامتيإ ال!ُكي أثه ُؤ.قتا • جريج ان م، بوّف 
ابنأحبرنيه القبر، في المسألة ا'لآح-ريه، ؛^jI، اف، إلا إله لا الدماه، 
أيه•عن طاوس 

 □□□□□□

.١٧•. لأ\الأ\ ، ٢٧الأية: إبرامم، سورة التمر، ني الخارى الإمام أ-محرجه 
أوالجة من ال—1، مقعد عرض باب وأهلها، نعيمها وصفت الجنة ني ملم والإمام 

اث.ض داود وأبو . TY'T.  ٢٢٠؛/١ مه والخعوذ المر عذاب، عله النار 
سررةاكفسز، ني واكرمذي ■ ٦٢٨١^النبر لعياب، المر ني المالة في ؛اب 

واJلىالنبر ذكر بابح الهه_ل، ني ماجة وابن ؛/،مٌْا، ، ٢٧الادة؛ إ;راهجما 
.٢٨٨.  ٢٨٧؛/أحمد والأئ، . ١٤٢٧/٢

٢٠٣











أهلاجتمع مما وهذا و\أجهيه، متل1ارئ ؤظنم أحفرْ مى ؤِإلأ ب؛ 
عاJهأ١،.الشسير 

فذهبالمكن،، طلاق في العلماء احتاJف، عمرت أبو فال -  ٢٨٢
وإسحاق،وأحمد، حى، بن والحمض وأصحابهما، والشافعي، مجاللثح، 

والحجةيصح. ولا يقع ولا تالزم لا المم، طلاق أن إلى وداود ثور، وأبو 
فنفىألإبمني4، عثإن رةثتُ لًكرء مذ ءاؤ.إلأ وجئت عر اش نود لهم 

ثرئْلم إذا الخلاق فكدلك، بالأيمان، ميط القلب لكن إذا ان ياللمالكفر 
يلزمه.لم يقصده، ولم ، ينو، ولم بقلبه، 

٢٠١يايثاى محي َكادنتث لز]مر ؤإ0 
َكادنتتإزتم> ؤ,إرا ت وجئ عر اش نول في عود مابن قال -  ٢٨٣

،.٢٣١والقاث: للخر، اJعالم الأمة: قال: س<، ئاتثا محث 

١؛رم؟ .صماه إ؛رمن مة آبع أف إثق، أؤثآ  'م
الأختان.هو قادة: ىل .  ٢٨٤

٠١٥٢. ؤحم\إ'ْ\ -  ٢٨٢

٧•- ّا/ا"'أا الأتعاب: وانظر؛ ا/'ها. وفقد: العلم بجان جامع -  ٢٨٣
ا^e.y١ت: .  ٢٨٤

.١٨٢.  ١٨١/١٢المان جاع انظر: )١( 
.١٩١١١٦البنان جامع انظر• عر؛■' مابن إلمح، ثدْ بجرير ابن أحرجه رآ، 

٢٠٨









(٠٥)مموه عق أشش بمص ءئدا به' 
أحبرناأصغ، بن قاسم أخبرنا سميان، بن عبدالوارث حدثنا —  ٢٩٠

الموصلي،سالم بن عفيف أخبرنا نال؛ الأصفهاني، بن زهير بن أحمد 
أفتشمض قثدا فوله: في أملم بن زيد عن معيد، بن هشام عن 
العلم.في قال: تلإ4، ءق 

هإد.ئه  ٥٠٥٠

(٦٠)ٌ ئ \ أقش آه الخ، ثه ي٩ 
ألئالخ، ثثدا ؤنثا وجز: عز اض فول ض عاكرمة نال -  ٢٩١

أنفذكر وعسى، وموسى، 1برامم (ري فال: لأئامحد،ه، قنه إلا أرتك 
ممعود.بن عروة لكنه مطن، نحنق أبيض رحل عنى، 

ه. . 

(٦٤)ننقانمحيىآلأ>لآٌ 
اضقول في يمولون بالتأويل العلم أهل أم عمر: أبو نال -  ٢٩٢

الحرام،في الإنفاق : قالواألأمل،ه، j ؤوقارمح وحل: عز 
الزنارا،.: قالوا

■؛؛1ه ه 

.٠٨. \/U® ونمله; العلم سان جامع -  ٢٩*
ا"مه'اآ..  ٢٩١
.١١٦.اا/ْاا ت: - ٢٩٢

٠١٢٠. 0\إ\\\ ازبق ١^ انظر: )١( 

٢٦٢



إلأكجر رننءان ١^، ثق إك آكمسى لدلوك أللؤم 
نثمودا.هَكاك ألمجر واث 

تعالى:قوله اض تحاب ش الصلاة أوقات مالك: قال .  ٢٩٣
يعني:أكل4، قق قذ والعصر، الظهر يعني: لدزك الثاو؛ 

،.الفجرلصلاة يعني؛ ألنمه، ؤودز،اث والعشاء، المغرب 

ابنمنهم؛ القرآن، بتأويل العلماء من جماعة فله دلك قال وقد 
وغيرهم.وعكرمة، ومجاهد، عباس، 

نال:من ومنهم العلم، أهل أكثر عند ميلها دلوكهارى: -  ٢٩٤
أكثر.والأول للقولين، محتملة واللغة غروبها، : دلوكها

أهللأن الفجر، صلاة في القراءة ألمجره، ؤي0 معنى -  ٢٩٥
النهار.وملائكة الليل ملأناقة تشهده الأية: هذه تاؤيل في قالوا الملم 
قدعنه المكوت لأل العمر؛ صلاة في لاجتماعهم للم؛ ا هل. في ولير 
قل.أصول من باب ا وهن. بخلاقه، ويكون محواء، المن.كور معالي فى يكون 

الموصعهن.ا غير في بيناه 

حرير،حدثنا قال: وكيع، ن محنيان حدتنا قال: مخلد، بن بقي ذكر 

ص-  ٢٩٣
س.  ٢٩٤
ت-  ٢٩٥

\إس\.

\إ'ا<\.

.٢٦٣لحمر حم-ال الأستاذ طرف من البمجمؤع يره تغانغر■ )١( 
الشص.أي: )٢( 
]ليهأثار U وهذا الت، امحرل علم ش تحابا ألف عدالبر ابن الحاففل أن اكابت )٣( 

هزاأن الأمحف مع وكن . yor^الانذكار مثلا: اننلر انملوئ. تحثه بعض ني 
المنقود.حكم ني زال لا المؤلف 

٢٦٣





•معه ه فجلالعرس على له يوسع ت ل محا مقاماه، رنلثا يبعنقا أن وعئ 
العلماءعلمه فالذي بعدهم، ومن الصحابة من للجماعة مخالف فول وهدا 

عةالشفا المحمود، المهام أن لأية ا هده تأويل في 

إ|| ه

ثنويند ومآ رف، أنر ين آلتحح عن، آقج م، 
©4شه ١^ ١^, 

السائمعليه جبريل إنه الأية: هذْ في المذكور الروح في قيل -  ٢٩٧
فياختلف وكذلك ،. رذلك، غير وقيل - الله خلق من خلق هم نيل: و- 

اليهودأراد قيل: ئيلاه، إلا انز ثن أوسد بقوله: ضوا الذين 
اتنه:فأنزل شيء، كل علم التوراة أن زعموا لأنهم الروح؛ عن المائلين 

أبخرلأسعة بميْء ين بثي، نأبر أثللم نجني ين  Jpi\ف، ثا أظ 
إلاالملم من امماب أهل يا والإنجيل الخوراة في أتجم ما يقول: 

قللا.

ثلهمء".والأس سد. آذ يالأة ض يل وبل: 
ثنؤ0 ه 

٢٩v:٢٤٧.٢ه/٦^ِت.

البنانجامع انظر؛ جرير، ابن احتارء ما وهر )١( 
Artrكثير ابن ير نفاظر: )٢( 
.٢٧الأة: لقمان، سورة )٣( 
^uLاوكادم حرج بمال: أن بالمواب، ذللث، في الأقوال »وأولى جرير: ابن نال )٤( 

فيكثر وإن اض، سوى أحل. كل علم لأن الخلت،؛ جميع والمراد: به، ب، حوحلير{ 
كثيرمن قليلا إلا العالم من الناس أيها أيتم ومحا الكلام: معنى ؤإنها • نليل ال؛ه علم 
٥٠١٥٧؛/البيان جاٌع يعلم مما 

٢٦٥







(٩٧)هزوم أن ا:قءأ :تا 
تعالى:اض قال عليه، ظهر فقد سينا علا شيء كل -  ٣٠٥

: 4j،jالناوقال عليه. يعلوا أي• ه، يْلهروه أن آسعلعإ 

مئلهرأردلك يوق لثزجو ؤإيا ا وحدودنمجدنا الثماء نننثا 

وعلوأ.مرمى أي: 

و١^ إلاثضلأ ور ض وش 
عن، الطفيل أبى عن عبيد، بن لم معن إسرائيل روى -  ٣٠٦

ذال;١^^، .ه أتلا الانحلأ ور نل ؤؤ وحل: عز اف نول في علي 
الهر.أهل هم 

T'O ..^'0إ\

 -Y'ا٩إ^ت: ؟r.r٣

رصورتع;والإسلام؛ الجاملة ثي العرب اثعار جمهرة صاحب أوردْ )١( 
ئلهرأنذلك ٠—وق نزجو لؤإت—ا ومحوددآ ويودا مجدآ الن-ن-ا ؛-دئ_نا 

ثال:لتلي؟، آنا تا آنن رولى له: ممال . اف رّولط ;ه أنشد جنل.ه بتي لنابغة وهو 
افا.شاء إن 'تحم اف، رسول، تا بك الجنة إر 

حياةمن وأدرك أحل عام ولد المكي، الكتاني رانلة بن عامر الطفيل أبو هوإ )٢( 
علينل فلما كلها، مناهده ني عليا وصب التكونة نزل ضن، اني ثه التض 
منآخر إنه ويقال: -. ٥١٠٠منة مات حش بها فأنام مكة إلى انصرف عنه الله رصي 
الأتعاباننلر: الني رأى ممن مات 

٢٦٨











بنوعبداف رواحة، بن عداض ذلك قال رممن الدخول. الورود: ناطون: 
عاس.ابن عن ذلك في اخلف فد أنه على عباس 

الورودقال: عباس ابن عن عطاء، عن جريج، ابن ذكر .  ٣١٥
ذالثم وفاجر• بر كل يردها الدخول، القرآن: في تعالى اض ذكره الاJي 

،ألقار4ا ُؤئأرردت( تعالى؛ نوله أوراد؛ أربعة القرآن في عباس: اس 
1كأّد ُ؛ؤوموق وقوله؛ نيددنك4لى، لها أنتر كثُِ ا؛ؤثثن، وقوله؛ 

ءباس•ان قال • داردها؟ااإلا ، ثن4مروقوله؛ وردا جهم 
وأدحلنيلما ما المار ص أخرجني اللهم مضى؛ من دعاء س كان لقل واش 

غانمأ.الجنة 

م١ُالورود • يقول س اله رسول سمعت ت قال عبداض بن حائر وعن 
بردأالمزمن على نتكون دخلها، إلا فاحت ولا بث سقى لا الدخول، 

ذءاالظ1لمين ؤيدر اتقوا الدين اف فثثجي إبراهيم، على كانت كما وسلاما 
ويشفىالطاعة أهل بالملامة يفوز الموضع ذلك في يقول: جشااالْ،، 

والمعصية.الكفر أولي بالعذاب 

عنلكعبي ا روى الممراط• على الممر الورود• آخرون• ونال 
٢١نال؛ نايدهاه، إلا ظ ^؛^٠ فوله: في عباس ابن عن صالح، أبي 

الأحبار،وكعب عود، مبن عبداض عن ذلك وروى الصراط. على 
وشعبة،إمرائتل، وروى المدى. نول وهو نفرة. وأبي معدان، بن وخالد 

 .r\0٣٥٨.  ٦٣٠٦! وانظر: . ٣٦٩. ٣٦٧١٨.

٠٩٨هود، سورة )١( 
٠٩٨الأية: الأنياء، مررة )٢( 
.٨٦ت لأيه ا مريم، سورة )٣( 
•قلتل ؛عل■ ابن"^•١^ ءِه سيحكٍه كما عباس، ابن تراءْ على )٤( 
.١١٤- ا"ا/ماا الساق جامع انفر: ألفاظه. بعض ثي اخلأف مع حرير ابن أحرجه )٠( 

٢٧٣















م:ظ 
امحارأ.واخترناك ابتلاه ابياك أي: -  ٣٢٢
قال؛محمد بن عمر حدثنا قال؛ يحيى بن رحمن عبدا حدثنا —  ٣٢٣

حريرحدثنا إمماعيل، بن إمحمحاق حدثنا قال؛ عبدالعزيز، بن علي حدثنا 
ألاقال: أنه عباس ابن عن حمم، بن سعيد عن عمرة، أبي بن مب عن 

وحائ:عز نوله نال: هى؟ ما قلت: قال: آية؟ مائة فيها آية عن الني 
حينوذكر كة، كان ثر أو خير من أوتي شيء كل قال: مؤأه، 

بلغ،ما بلغ حتى فرعون آل التقطه وحين وصعت،، وحين أمه، به حملتا 
،.فثنةه١١ونع إلئز ُؤوكلركإ قوله؛ ترى ألا قال،■ ثم 

أألآؤ؟لآ 

ث:<ننخلعأق 

وأصلءللأاه، خمل س حانمتق وجل■ عر الثه قال -  ٣٢٤
بأخيهأصر ومن وجهه، غير من وأخذ0 موصعه، غير الشيء وضع الظلم: 

يبتكما لا القيامة يوم فللمالتا وررالظالم ظلمه، فقد ذمة له بمن أو لم الم
.٢٢اكححلالأ/ في 

 □□□□□□

.٦٤٩٣٦ت: - ٣٦٢

ا/؟*ااوشك: العلم يان جامع -  ٣٢٣
.ححم0\.'م/\0\.ت:٣٦٤

.٣٥الأيه: الأنتاء، سورة )١( 
ظلماتالظلم باب الكرعاني، بدح البخاري الإمام صحح س المفأالم كتاب اذهلر■ ، ٢١

اا/*برالقامة يوم 

٢٨،





































عثرأفنى ظ وجل: عز يوله معنى في العلماء اختلف -  ٣٠٧
تدبر.لمن المعنى متقارب اختلافا آلنبمال4 ئ أزل 

عنعمرو، عن يوسف، بن سهل حدثنا نال؛ لمة، أبي ابن ذم 
نومهم قال؛ آتيالا4، ثق ؛^ ١١٤١ص م ألأبجى ُؤأر ن؛ الجم

لمهلمميخدمه الرجل يتبع منهم الrّجل غكان التخنيث، ءش ٠لبعوا 
ابنوحدثنا قال: ينتهونه, ولا الماء غنيان ستطيعون لا ءيا وينفق 

أللآبال،4،يث 'ألاثي محا بؤو •' له ض في مجاهد عن ليث، عن إدريس، 
عنجرير، وأخبرنا نال؛ اء. المأمر يعرف لا الذي الأبله هو قال؛ 

عوراتعلى يمللع أنا أربه ثبيخ لم الذي هو نال• الثمي(، م، م*ثرة، 
عنمعمر، عن - جميعا - الرزاق وعبل- ثور، بن( محمد وذي الساء• 
يتبعك،الذي التابع هو قال؛ لإثي4، زل م أشجى ^١^ قتادة؛ 

لهليس ل، إرب لا يقول؛ لإثبج4، ك ؤء طماملث،، ص فيصيب 
حاجت.النساء فى 

وعنيردنه. ولا اء الميريان، لا الذي الأحمق هو قال؛ علقمة وعن 
المقل.، الضعيفالأحمق هو جير؛ بن سمد وعن مثله• وءكرمة ءلاو'م، 

نجيح،أبي ابن عن سفيان، عن ووكيع العنينأ١،• هو أيضا عكرمة وءن 
إلاهنر ل ليس اء، الميريد ولا العلمام، يريد الذي هو قال؛ ى>اشد ءن 

وقالالأبله. هو الضحاك؛ وعن مثله. وعقناء أيفأ، الثمي( وعن • ؛ءل 
منكل وقيل؛ أرب١ ولا الماء في( له همة لا الذي الأحمن، ُو • الرهري 

والجبوبأ٢،،والهرم، الشيخ نحو الأتباع من( المساء في، له ■ءاجة لا 
والعين.والمعتوه، والطفل، 

.YUi_YVr'/TYت،: - ٣٥٧

.٢٦٣الض القاموس لمرض. الجماع عن الماجن الرجل ص المحن•■ ، ١١
١٥٧الفقهي القاموس ذكره. المقعلؤع مو المموب؛  ٢٢١

٢٩٨





ئثس\لسآئ ئةنمُ ؛^^؛١ قال؛ كما غيرْ على بضمبر بسبق أن القرآن نظام 
ومثالهالمهلكون، لا الأولياء بالعضل؛ والمأمور ، سث-لوذنه دؤ" آ-ءلثن 
كثيروهدا القاتلين، غبر والمرزون تمؤفهل'أ،، ينا *تأزوث ُأأمحك نوله؛ 

القران.في 

وجل:عز قوله في عاس وابن طالب أبي بن علي عن روي -  ٣٦٠
ىا0ص.من الربع تال؛ تاثتلإ؛ا<، ١^٥ أش ناؤ، نن ؤو،>وش 

ئيثامكاتبه عن يضع أن يد العلى ليس وأصحابه؛ حنيفة أبو ونال 
١^؛؛؛أش ثان، نن -,؛ ^٧١٧عندهم; وحل عر الله نول وتأويل كبابنه ٌن 

الإيجاب،.على لا الخير على والحض الندب على ءاث-آقم4، 
الأسلمي،بريدة وحض: ندب بالإيتاء الأمر أن عنه روى وممن 

عليبن داود وكان الثوري، وسفيان الخعي، ؤإبراهيم البصري، والحسن 
أيضاالإيتاء يرى وكان الخير، فيه وعلم المد ابتناها إذا فرصا الكتابة يرى 

المعنى.هدا من آحرها وصع يرى ولا حد، عتر من فرصا 

بنصالح حدثنا نال؛ لمة مأبو حدننا قال؛ كريب أبو روى -  ٣٦١
أذلنزت وحل: عز الله قول في ة بريد بن عدالله حدثنا قال؛ حسان، 

.١٨٩٨٦ت: . ٣٦'

.T٦٦٨\إت: - ٣٦١

.٢٣٢الأة; القرة، ّورة )١( 
.٢٦الأية! النور، سورة )٢( 
٠.١٣.  ١٦٩١١٨التان جامع اننر: )٣< 

٣٠٠



نبي!!لا يبنهن لم اجد مأرتعة همى إنما ^سثامه، فها ؤيدئكز ميع ئ أثث 
داودبناه _ المقدس بيت — أريحا وبيت ؤإسماعيل، إبرامم بناها الكعبة 

بناياالتقوى على أمي الذي قباء ومسجد المدينة ومجد وسليمان، 
،.١٠اض رسول 

أ-ثأمثأمإ ز و\ؤة يكن قأ تت،ومُ آ\نو\' أوبق >ؤبتآبهثا 
بمزوثن آفهنق نن ؛ ٤٤ياهثعؤن دبم؛لا آلم عزة دز نن هتمؤ ثثث يغو 

تدهىجلميح جهم تلا قؤكآ ليرن\ لكم 'مينبؤ ئلنث آلمشاؤ صاوؤ 
عييؤتأس أ'لآبمي< أم أس نن َكئ؛ك، سى ؤ بمثّةطلم عكؤِ وفيي 

ز؟ْآثكثئزمأه آننؤ ينكأ آمحءلث.ل بخ ؤإدا ؤا -عكر 
اشقول من مأحوذ ثلايث، الامتتذان إن ت العلم أهل بعض قال -  ٣٦٢

محأز ه ص م، أص ص :١:^؛ أكبي >تآبجا جز: و> 
فيالقرأن فورد قال; دفعات. ثلاث يدرى ير قال: •>تيم، ثك يخت أ-لثلم 

أجمحض.للناس ه اف رسول واص والمنان، المالبم، 

غيرفإنه وجه، له كان ؤإن القائل، هذا ذكره ما عمرت أبو قال 
أهلجمهور عله والذي • بها همع التي الأية تر تغفي العلماء عن معروف 

أوقات.ثلاثة ت أي ، ٠١٤•^؛الأية! هذه في وجز عر قوله في العلم 

١٦٢. ١٦١٨٧ ٣٦٢.

.٢٦٦.  ٢٦٥/١٢القرآن لأحكام الجامع انثلر: )١( 
محق.وهو: يز؛داا، »تال،  X'ljMالقرآن لأحكام الجامع كتاب يي )٢( 
نال؛. اش رسول أن الأنعري مرسى أبي حدث مم ماللئ، الإمام أحرج )٣( 

الاضذانكاب الموطأ، لأرجع•. يإلأ فادخل. س، أذن نإن ئلاث، «الأتلؤان 
,٦٤٠الاستئذان ب يا رالتثميت، 

٣٠١





قولهومنه ويخاكلوننا، يداحالوننا الذين ! عليتاالطوافين معنى - ٣٦٤
سيىه.و بمأقهظإ عوو ومض ؤ الأءلفالت ني تعالى 

.. 1أ1 

^!١أس_تاأ أو -بميي_عا ت1ءكاوأ أن جثاح عثبمكم ؤتى صيتيًكم 
(٦١)طنتأه ثنيثه \ؤ عند نن محة آنسكإ عق مئئأ ييث! دقلثر 

عبدالمزيزبن أشهب سمعت مسكين، بن الحارث يكر —  ٣٦٥
سعد،بن الليث بجنان يمررنا الإسكندرية، إلى مرابطين خرجنا ت يقول 

أستحلأن إلى نمسى دعتنى رجعت، أن فلما الثمر، من فأكلتا فيحلنا 
مرابطينحرجنا إنا الحارث! أبا يا فقلت؛ إليه، فدحلت الليث، مجن ذلك 

الليث!فقال حل، في تجعلنا أن وأحيينا الثمر، من فأكلنا بجناك، ومررنا 
يقول!وحل عر اش سمعت أما أعجميا، سمكا سمكمت لقد أحي، ابن يا 

فلاأث_تاثأه، أو جيِعا وودىث\ أن جثاح يًكم دنى صدضلإ ُؤآر 
وأكثرواللالنأ، يسؤه الذي التافه الشي؛ء أحيه مال من الرجل يأكل أن بأس 
يتثاحلا ما المدخرات ومن المدخرات. غير معلقا، يمرآ كان فيما ذلك 

٠شممه به تطيب صاحبه أن ويعلم مثله، في 
ءمثليأ ثئآ دثلثر ^؛١١ وجل: عز فوله ت جريج ابن ئال -  ٣٦٦

قوله:في مجاهد وقال نال: أهلكم. على قال: بجناه، أذثسؤأ 
عطاء:ومثل جريج: ابن نال بعض، على بعضكم نال: أنئسكأيم، هئ 

عليهم.لم ينعم، قال: لم؟ يأل أهله على دخل إذا الرجل على أحق 
يئًألإ'عق بيوتا دخلتم إذا جبآ' لقالوا دينار• وابن عمر وقاله 
مثمتتتكةالتو بمد تن تحثه 

ص. ٣٦٤
ص. ٣٦٠
ص٣٦٦

م0\\.

^\T/YU

٣٠٣



محس

٥^٥
المرقانسورة ْن 

ضأءئ

)٨؛ثلمحئاه  itألثء ؛S إنأزتا

٣٦٧  .Jli  فهظهر بما إلا يفد لا الماء أن على الدليل عمر: أبو
ماءآلنعاع من ُاؤوأرف ت ل فما ، طهورأ سماه وحل عز طه ١ أن النجاسة، من 

طاهر،بمعنى! حلهورأا يكون أن أحدهما ت معنيان ررطيورة وني حلهؤنإه، 
يكونأن والأخر مثله. كان وما وشاكر، وشكور وصابر، صبور ت مثل 

لتكثير،وا لتعدي، ا معنى فيه فيكون وصروب، فتول مثل فعول، بمعنى 
هءمحثلأم ألثقلءآث نى ءأتآءم عروجل• نوله ذلك على بدل 

ذلكفى ليس وأنه ات، للنجامحمهلهر الماء أن الأمة أجمعت وقد 
طاهراكان وما التأويل. هدا بلءلك قنت الهناهرات، المائعات كسائر 
م3لهرايكن لم النجاة، لحقته لو لأنه النجامة؛ تلحقه أن محتحال ا ، مهلهرآ 
دتهأففلو ، بها واختلاطه إياها، بممازحته إلا يهلهرها لا لأنه أبدأ؛ 

XT'lSت: -  ٣٦٧

ؤنؤنيذ ير ئء جزألأئ لأية؛ I وتمام ، ١١الأية! لأنفال، I سورة ( ١١
أ'/ثهواأه.د ُضث، 

٣٠



التيالمائعات محسائر حكم حكمه وكان عليه، تغلب أن غير من ئ لنجا ا
.أيااستنجى ولا طهارة، لأحل، تحصل لم لها، النجاسة بمماء تنجس 

وحلعز اش كتاب من النظر، به سهد ما بمثل ، قلنا لما ساهدة والسنن 
أوماء، من دلو الأعرابي بول على يصب أن .ؤ الله رسول أمر دلك فمن 

■المن عن الماء، في يروى حديث أصح وهو ماء، من ذنوب 

()٥٦غءم ؟ط %٠ ^١><< 

.َكان ممدابهج إني ؤ تعالى؛ قوله في هلك، غرم! معنى -  ٣٦٨

(٦٧)ثمحإه ؤوم بميمحأ ثم 
الثلألأعلى وم لم.^١ ل>وجو: م قوله قرئ -  ٣٦٩

•أيمارى منه ويننوا الثلاثي، من وبمتروا الرباعي،، من محروا ن الأوجه 

;١والسر: اخصار ني الدرر -  ٣٦٨
.YYl/YY-ت: ٣٦٩

نكنفالمجد، أءرابي، لحل نال،؛ أنه صعيد، بن يحنى عن مالك، الإمام آجمج )١( 
اللهرسرو نقال المرن، محلا حتى ، به الناس نماح ليبول، فرجه عن 

ذلكعلى قصب ماء، عن بدنرب ه اف رسرل أمر نم فبال• فتركوه، ، ءلادركو٠٠
.٤٣وغيرهم نائما البول في جاء ما باب الطهارة، كتاب لمرطأ، ا المكان. 

المدية:تراء فقرأته توله؛ قراءة في القراء ءاحتلف جريرت ابن تال )٢( 
ُؤدلاامذينث نراء عامة دنرأته أممحّ• ص التاء دم الثاء بمم ^محرداه 

تئتنراب<البصرة: ثرا، عامة ونرأته يمر• نتر من التاء وصم الياء يفتح بمترداه 
هذْتكل أن ذلك، ثي القول، محن والصواب يمتر• ئثر من التاء ر وكالياء بفتح 

٣٠٥













تَنلمحمح
ظالقصصسورة من 

)٢ئدبب ثن ألماثخ ؤز ؛نمبما 
:رحرًعز اف قال والمع، الحرمان العرب،: كلام في التحريم -  ٣٧٨

مهن.ومعناه رصاعهن حرمناه أي: وثأ4، بن ألمائ ءايز انمبما 

رمحارثى إلا أر_لت ل٠ّا إذ أُتي 

؛٢(

^J>؛،ه: مومى عن حاكيا ذكنْ تعالى اض مول ض لس -  ٣٧٩
جميعلأل المقر، على الغنى تفضل دن-ثريم، خز ثذ ءيا أرك لدآ .؛انا 

الكفايةاض أعطاه نمن رزقه، عن لهم غنى ولا رحمته إلى يفتقرون حلفه 
عليهسكره ذواجِا سعة رزقه من اض أتا0 ومن العناية، منه له تت ذفد 

الفرائضلأن والفقر؛ بالفالة امتحن من عن الصبر يجب كما ■ وحمده 
عنمانطة ذلك ومزنه الغنى، ذي إلى تتوجه الممر رنوافل المال وحقوق، 
يواب،به والرضا القمر على والصبر عقلتم، مضل بها والقيام الفقير، 

؛/•،ا.-ت:  ٣٧٨

٣,







^٥
الرومسورة من 

٣(٠ ر أهأه ^٠^، نديل، لا عمأ ألناس تلر آلإ( أثي »ؤف3لتث 
٣٨١  -JU  :آدمولد علها حل م لخلقته تبدل لا فول: إسحاق

والإنكار.والمعرفة والإيمان. الكمر من يعني: - كلهم 

٥٥٥٥٥٥

مممانصورة من 
٤^^

,س,ه)-أ(ؤ;إنخيئ؛
وأكطلهاعلمكم أتمها يعني: -  ٣٨٢

٥٥٥٥٥٥

XAAlAني وظ\  iMjSAت: .  ٣٨١
.٢٢٣.  ٦٢٦٢'ش; ركاوا . ٦١٨٢ص: .  ٣٨٢

٣'



٢ء' 

الاحزاسورة من 
ثآءذءق؛ثتمحتمم

)٤(ؤ، هتتت تن ق جعل ؛^>، 
ؤوجل: عز اض نول في نال أنه اومسرين بعض عن _ -  ٣٨٣

قومحوله ولا تعالى افه أجد لم قال؛ جوفيث؟ا*، ل ةليرن> تن ^4^< أقن جعل 
واحد.أب إلى إلا أحدأ با ن

)ْ(قثءثآت>؟ارمثآ جؤح عبمتظ؛؛ ؤرأتس 
والنسيان،الخطأ عن الأمة لهدم اض تجاوز قد عمر؛ أبو نال -  ٣٨٤

المي.عن وروي لءثأثر4• جناح؛^١ ءبمًظم ُؤدلبو وجل؛ عر اض قال 
عاJهاال١،.اسكرهوا وما والنسيان، الخطأ أمش عن افه ®تجاوز قال: أنه 

.wUlyy .٣٨٣

ْمأا/ا..س: ٣٨٤

\ا^0\وازصي المكره طلاق باب الطلاق، كاب ني عاجن ابن أنترجه ]١( 
..اف رسولر •_ هماس وابن الغفاري، ذر أبي حدث من لذلك 

٣١٥











أوموضعها؟ وقتها ومتى تجب؟ متى احتلموا ثم تياه، ؤملعإ 
٠أت- ثه 

زماْاؤهميؤلده آست ؛>ذوبم آلخى ؤ_إن 
فىعكرمة عن شر أبى ملمة عن معيد، بن يحيى عن -  ٣٩٣

اكصاويرأ٢،.أصحاب ن1ل) وين>لمه،  ٥٢يردثك أله ُإؤ,إن 
!؛؛-؟؛- -؛.  آتوينذاؤ، يثفإط \ومنس هتؤيهم ؤ، اآثثؤئو4)\ها0 فياؤ ه ؤ 

مغؤأمياد. الأ فإآ محثاثدق لا ئز بهم إيك 
ثته.هؤمثؤإ لغدمحأ 

اضبقول الزنديق قتل في الماجنون بن عبدالملك احتج -  ٣٩٤
ةمحإلنيهوذ مص عشهم ؤ، هآ أئثسمون ءش ؤ يط ؤ. وجل• همر 

مفنأآتثا نإ،مبرغ ظّاد. إب ^ii محاررديلث لا ثز بهي لهمبمك آدثدينغ 
حيثتقتيلا يقتلوا أن فيهم الشأن إن ت يقول ا.اه، مقيلا ؤبمنلؤإ لدثأ 

زمنفي المنافقون عاليه كان عما يته لم فمن استتابة، يذكر ولم وجدوا، 
أعلمواه - وحد حين، قتل ه المن 

-ت:٣٩٣

«ا/1ْا..ت; ٣٩٤

الملأةني الملام ، uUالمئ ض الملأة أوحي، »رلث، عداثر: ابن الحافظ نال، )١( 
منذللثء فان صلاة، كل ني تركها لأحد أحب، لا ولكني الخلأة، موض من مءها 
ونال. ١٦ْ/١٩المهتد اض"• ثاء إن دءازْ للمصلي يجاب أن وأ-مى الصلاة، تمام 

منالخوان بن محمد الملأة ني س النبي على الصلاة بوجوب نال ذي امبي،إ 
.٤٢٣٦/١ الجامع العربي؛ ابن واحتاره وهمدالوهاب. القمار، ابن ذكر فيما أصحابنا 

.i،/YYالمان جامح انظر: عكرمن. إلى ندم بجرتر ابن أخرجء ( ٢١
.٣٢























ومعنىعاص، ابن عن -محر، بن سعد عن جعفر، عن مطرق، عن 
واحد.حديثهما 

الأية،مروا لأنهم واحد؛ ئيء والروح القس أن على يدل وهدا 
يقبض؛ فمالوا، منامهافي تمت، لم اكي الأنقى يتوفى بلففل جاءت وند 

سواء.والروح التقى أن فى واضح وذللث، رأيت،؛ كما الأرواح 
إوجل عر النه ذول، ذي، ابن عن حجاج، عن ب، ذكر -  ٤١٥

فيقال: الأية، تاه4 يإفيوئتثِف مي،تا ِص ألأنم وه 
فإذاالثمي، شعاع مثل الجوف في، بينهما ونمس، روح ان لأنا جوف 

أحرجنمنه، الله لت، أمفإذا ان، الأنحوف، في الروح كان القس، الله توفى 
أننبل مكانها إلى فرحعن، ه، نفالله أرسل يمنه، لم فإن جوفه، من الروح 

الخبرهدا نحو عباس ابن عن وأخرُت، جريح؛ ابن قال تتقغل• ي

الثرالم، الرجوع بكون ولا الخير، إل، الرجوع الإنابة: -  ٤١٦
يرصىما إلى عودوا أتم،؛ دؤمحإ4، ؤاق، جولآ وجل• عر افّ نال إنابة، 

التوبة.من عنكم به 

□□□□□□

Mrlo^_i\o

ت،:- ٤١٦

سماية،بن عبداه بن إسماعيل ومحه: . . وممص. طرف، بن وطن؛-، الأعمش. وت 
أعلامانظر: -. ٥١٧٧سنة نوش وآخرون. يحنى، بن ويحنى ثمب،، أبي بن وأحمد 
•ا/ههمآ.التهذيب وتهذيب ، a٢٨٠/النبلاء 

.٤٦٦/٤التفسير علم من والدراية الرواية نني ين الجامع القدير فح ش الشوكاني أوردْ يا( 

٣٣١









ْنة
٥^٥

الشورىسورة  

ح؟!
ح؛أثثء

؛،411أزثثCy  ٌ 1دء ه ئا أئن نن م ثغ ؤ. 
ءقَلإن ذؤ تثثؤأ ولا ١^؛؟؛، آبمأ أف همبمئ رموى اذرهم يف؛ وصتا 

منإتو ويدئ ئنآآ ش إثه ثني آثم إثه ما ا'شتكثن 
مهتأه تيإ ثهآ ألم ثد، ئ ي قزو زك 0 تحث 
ينآونث أئوأ ؤ؛0 نإف ييمم ثمى مسش آجل إق ره ين سبمق 
سبيته شك أش بعدهم 

حدثنانال؛ أصخ، بن قامحم حدثنا ت ثال نضر بن سعيد حدثتا . ٤٢٤
بنعبدالرحمن حدثنا نال؛ معاوية، بن موصى حدثنا قال؛ وصاح، ابن 

بنالربح عن ،، جعفرل أبو حدثني نال؛ يزيد، بن حالي حدثنا قال؛ مهدي، 
تأوئثا -ريمء وش تآ ١^ نن 1؛^؛ ^^٤ فوله؛ في العالمة أبي عن أنس، 

•سممحأ ولا ألب؛ث لإبمدأ أف مبمّة وئوش أحيأ ^ دمح-ا ثبما إقش أبجئآ 
عليه،سعادوا لا يمول؛ موه، نتثمأ ^ولأ إحلاصه، لاين؛ ا إقامة قال؛ 

نتهم،بيأحدوا أن وحيرهم إسرائيل بني ذكر ثم قال؛ إحوانا، عليه وكونوا 

.١٠٤. صءئ وممله: العالم ان جامع -  ٤٢٤

به.التعرف تقدم الميمي، جعفر أبو عبي، أبي بن عنى ص )١( 

٣٣٥









الهمداني،محمد بن ءبا-اض حدثني المالكي، القاصي أحمد بن محمد 
بنعمرو بن سعيد حدثنا الدبنوري، ومبا ين حمران بن عبداف حدثنا 

أدهرُؤوإدم وتعالى؛ تبارك اغ قول في مالك عن ،، أJيه١١عن سلمة، أبى 
•حدي عن أبي حدثني الرحل قول هو قال؛ ، ولهمياش4 ممى 

ءإؤ

مرمهة >اؤوئادئ 

.؛ذللثحأمر أنه المعنى -  ٤٢٨

□□□□□□

٣\إ^^.ِ  ٤٢٨

حدثدسني هاثم، بتي موالي من التنيي، حفص أبر الصدوق الحانظ الإمام هو )١( 
سعيد،ولده عنه وحديث، . . أنس. بن وماللث، سعل.، بن وللليث، الأوزاعي، عن 

أعلامانغلرت  ٠٠٥٢١٤ستة مالت، وآخرون. صالح، بن وأحمل. الشانعي، عبل،1ش وأبو 
واكهديب، ٢١٤.  y\rl•\أولأ، 

٣٣٩













ْءءمدسوره من 
ضأءذء

)٤(فدم ؤإء بمد ت( ونا 

الأنه الواجبت، الرقاب في سع ما أحسن إن مالك: نال -  ٤٣٦
ولامكاتب فيها يعتق ولا يهودي، ولا نمرض لمها يعتق أن يجوز 

يعتقأن بأس ولا أعمى، ولا سنين، إلى معتق ولا ولد، أم ولا ، مدثر 
فينال وتعالى تبارك اينه لأن نهلوعا، والمجوسي واليهودي النصراني 

العbقةل٢،.فالمى: فتآ'4، يإثا بمد متا ُؤ?إما كتابه: 

.ءأو ءإو 

ونتو ي ي نؤ ء :;؛ثوم 
نالنز؛ بن النزال ص الضحاك ص نادُ■"، ّابو .روى ؛ ٣٧

.١٧٨س ّآم'اماا_س; ٤٣٦

.١٣٩-  ١٣٨/١ك: وشله العلم يان جامع -  ٤٣٧

.٣٢٧الفقهية اكوانين انفلرت موته. على عتقه سيده يعلق الذي العد هر المدثر )١( 
ه.ونفله ١٢الرامحة الرقاب ض ما باب والولاء، العتق كتاب الموطأ، )٢( 

.٣٥٤عنه اش رصي لمالك المنسوب التفسير موصى من جمعه ما صمن لحمر حميد الأستاذ 
الثيباني،تالثنجمي سنان بن سعيد متان أبو المحدث، الزاهال٠، الإمام، الشيخ هو )٣( 

٣٤٥





٠٩
منض
٥^٥

ةامم؛جسورة  
ح؟ئء

وتزيلر رم، دنك ين ثدم ث أثث لك لعغز ثث تث يك ئحنا  ٩١٠
نو. غالأ تمل أس ويفمق و ثنتقث برق ريديش ءثش نمنم 
حنودوهو إيثئلم ي إيمث ؤندادوأ ألمؤيثث مف ؤا أزل ١^٥ 

ثك_، آلثزين ثوخل و ي ي أثن قان ;ألأكئ ١^ 
بمدؤلق، وث ط سك عنهن رداًًقمر ينأ ■كلين ألآّا-ر ءنآا ين ءمٍيى 

هبميأوأ أس 

ئكقط ُؤإوا عاليه! نزلت نتادة! عن معمر تال عمر■ أبو قال -  ٤٣٨
الحديبية،من مرجعه ئأِره، وما ديك ين مدم *١ أثن لف تنغر ره ينا هتا 

قرأثم الأرضءرا،، ض مط إلي أحب آية عالئ نزلت >ائاو المي فقال 
ايك يفعل ما لك الله بثن ند الله، رسول يا ، مريثا هنيثا ت فقالوا عليهم، 
iff■ثن هزي جقت، ثألمحقت ألتمحث فنزلت: ا، نببفعل فماذا 

،.ءطيثاب<ل3وله: إر ^^^، 

.Ynv/rت: -  ٤٣٨

أ.«_ ولفثل: ١. الأيت: القح، سورة الشتر، ني المغارى الإمام أخرجه )١( 
.٩٥- ^ ijSAالكرماني بشرح صعحه انفلرت الشمس*، عف طلعت مما 

.U-/YAالبيان جاح ا;فلر: )٢( 

٣٤٧



















فقالالغيبة؟ ما ه؛ اش رسول مال رجلا أن أحبره المخزومي حويطب 
افارمول يا رحل; نقال سع،ا أن كره ما المرء من تذكر "أن اض.؛ رسول 

المهانء^،.فدلك باطلا، تلت، »أذا اش رسول قال حقا؟ كان bن 
وحل:عز اض نول ني المسند ير الخففي يخرج حديث هذا -  ٤٥٠

وهوهى، وكيف الغيبة اف رسول فبين مئا^، بمعمّتمحإ يعتب ُؤرلأ 
وجل.•عر اض عن الميز 

وأ

ناقال! زهير، بن أحمد نا دالت قاسم، ثنا عبدالوهاب، أحبرنا -  ٤٥٦
عنحمين، أش عن ماش، ابن بكر أبو نا ث ذال، مزاحم، أبيا بن منصور 

وتول4،محا ُؤرج"لقؤ تعالى؛ نوله ني ماس، ابن عن جبير، بن سعيد 
الأفخاذ.ت والقبائل الجماع، البطون ت الشعوب نال! 

علىواصح دليل لتارمأ4، ُيتل ؤء تعالى؛ اف نول ني -  ٤٥٧
اب.الأنتعلم 

xrU/^Uوانظر: ^ r\/rr■ت: .  ٤٠٥
.١٣الرواة: قاتل على الأنام -  ٤٠٦
.١٤سابق: الالمدر -  ٤٠٧

وهب،ابن قال ىللالثv حنطب، بن عبداف بن المطلب، هو ارإنما : عبدالم ابن نال ، ١١
هذاغي مالك، عن - والقصي نانع، وابن ومطرق، بكير، وابن دا;-ن 

وقالم'ا/ا'ا. اكهيد اف". شاء إن - الموابق وهو حوطب، لا حنطب الحدبثا: 
الأشعريموص وأبي مر، عن ردتم، • ١٧٩-  ١٧٨/١•؛^.٣، ذي َِ ؛ن ات 

بنعمرو ومولاه والحكم، عبدالزيز أبناء وعنه • • هريرة• د؛/، ثاب~،' ؛٢!، وذ؛د 
وعدة.رالأوزاعي، الأحول، وعاصم عمودا أم، 

.٦٥٤الغبة في جاء ما باب والتقي، داشة الكلام كتاب الموتلآ، )٢( 

٣٠٦











الأحوص'وأبو مجاهد، منهم هرإه، بمن تنك بمد ُؤرثئ وجل■ عر 
فيه:تقول مجلس كل من تقوم حين ; قالواجعدة، بن حيى لووعطاء، 

غفرقالها، ومن ; قالواإلينئ،٠ وأتوب أصنغمرك وبحمدك، اللهم سبحانك 
احسمانا،ازددت أحنن، كنت إن عطاء; وقال . لمجالّراا فى منه كان ما له 

تقوم;حين تقول قال; من ومنهم كفارة. كان ذلك،، غير كان ؤإن 
مجلسكل ومن مكان كل من وبحمدك الله سبحان 

ه

اش

عنهالنه رصي علي عن الحارث، عن إسحاق، أبو روى - ٤٦٦
يإدبمزتننه "أيل اؤرس وجل; عر قوله عن س اض رسول ّاكا قال; 
عنسلمة، ن حماد وروى ،، الغداة٠ل تبل ءالركعتان قال; ر.ه، أتمه 

؛البجوآبٌؤإئتار هريرة، أبي عن خالد، بن أوس عن زيد، بن علي 
الفجرطلؤع بعد الركعتان 

 □□□□□□

ْ/ا«'ا.با،'ا..س: ٤٦٦

.٢٤٧.  ٢٤٦؛/محير ابن تمر انظر: )١( 

■^٩٣همْ اظر: ماس• ابن عر جرم ابن أ>جه )٢( 
.٦١١/٧الممرالدر انظر: )٣( 

٣٦,







1الرحمنسورة من قه
ضآ؛ئء

وَةلآني آلم ِق أقثآت آءر ؛هُ 

ضالظاهرات كالجبال البحر ش الظاهرات فن الأي: -  ٤٧٠
الأرض.

رو•؛؛؛،0 ردء مثام ثأف ^^٣؛؛ 

اضفول في وإ;-اِام-م، ومجاهد، عباس ابن عن روى -  ٤٧١
ثميالْعصية يهم الرجل هو .ه، ■بمئان ردء تثام تاق ُ؛ؤملثر( وجل• عر 

وحورا،.عز اض يدي بين التام لخوف بزكها 

.rVA/Ytت: -  ٤٧٠

.١٦٧. ^\إم\ : ت. 

.١٤٩-  MAjyUابيان حاُع انظر: )١( 

٣٦;













وءءح—.جلآ-|ا
المجاد^سورة من 

ضأءئ

رثةهمز ،٧ ث بمودوف لإ نآمم ثن يثؤهمول •؛^^٧ 
)٣(يثمآثأه أن ٥؛^؛، ين 

الأمة،من ليي ، النلهارل إن ، 4zLaIjثاء من عباس! ابن عن -  ٤٨١
وحوعز اف أليس المسالة: هاو0 ني لمجاهد ونيل دآُهنره. ٠^؛^ اف! قال إط 

قدمجاهد: فقال اء، الممن الأمة فلمس مآ-أ؛اه، ين يثهكن يقول: 
الرحال،من العبد فلمس ،، رحال=كأهلين ثإسد؛ن ؤرأسيبدوأ تعالى: اف قال 

ف؛كدأالثحبالنهاية، المراد غير الرحال من العبد أن كما يقول: شهادته؟ أفتجوز 
القياس.عين وهدا يالغلهار، المرادة غير المساء من الأمة 

دونما منها ظاهر المي لامرأته المغل-اهر مباشرة في احتلموا -  ٤٨٢
الفرج؛غم y، وبأتتها وياثر، يقبل أن بأس لا الثوري؛ غقال الجماع، 

وعطاء،الحز، قول وهو الجماع. : هاهنايى بالمعني إنما لأنه 

٠١٣١آ/ونمله: العلم يان جامع ُ  ٤٨١
٤٨٢  -Arrl\U

كظهرعر أن : لهاتال، إذا وتظاهر ونفتهن، نلهارأ، امرأته من ارجل ظاهر يمال؛  ٢١١
\\.ojrاليجاة طلأثا. الجاهلة ني وكان أمي، 

.٢٨٢الأية: القرة، مورة )٢( 

٣٧.







>آ1<

ثَنلمحه
اثحيرسورة من 

٥^

ؤوجل• عر قال ، النفير بني في الحشر سورة نزلت -  ٤٨٦
فول؛لى ٧؛^^، ,لأول يزج ين ألكف أَنلي ثن كسمأ ادن ثج -أآده 
محوؤثإنمح يم;لأيلآؤمماواتنبجى مء >لإ 
ؤَوذ;هثلآؤأس.وله;ق^ 

هه. 

■يُأآتت؛•؛»■.رُ  يوثمبممبجث ألبجب مبمم ي، ونذف بمستمحأ ؤ حق ين 
ر؟(كأول نانشرؤأ اثثمذذ وآدى أد:إم 

مايناله أن اسحق فعلهم فعل من أن _ت أعلم واف _ يعني .  ٤٨٧
صحح.وهو العلم، أهل قال كذلك اض، يعفو أو نالهم 

.١٧٥والسر: النازي اختمار ني الدرر -  ٤٨٦
.٢١٦٨'ت: - ٤٨٧

Mأف رسول، صالحرا حين ومنازلهم يبارهم من اث أحرجهم ألمهود من حي هم  ٢١؛
ومنهمالثام، إلى حرج من فنهم وذراريهم، ون—الهم لمالهم على .>منهم أن على 

•٣..  ٢٧/٢٨ jUlجاح ائلر: نمر. إر رج خص 

٣٧٣









■٠؟

٥٥٥
اضفسورة هن 

ئث؟؛ 

إبمم؛ربجاه'َيم آق بمش ناد كآ آم آلمار 'ؤبما 

بنالعن حدثنا معمد، بن عبداض بن أحمد حيننا -  ٤٩٢
سالم،بن إسماعيل بن محمل حدثنا أبجر، بن عبدالملك أخيرنا إمماعيل، 

قولهفي، قتادة عن معمر، عن ، محميان أبو حيننا ثال،! محسنيد حدثنا 
كانند قال؛ الأية. شمأرتيئره ء أق عيش ثاد ك( أثب آذماز نعالي: 
حتىوآووه فنصروه العقبة، تحت فيايعوه رحلا، بعون ّحاءْ اش، بحمد 
-هم إلا لهم يكن لم باسم الناس من حي يم ولم ؛ نال(دينه• الله أظهر 
عكرمةعن ، أيول—، عن معمر، عن محميان، أبو وأخبرنا : مسنيد نال 

الأنصارمن نفرا الميئ. لقي قال: عاكرمة عن جريج ابن عن وحجاج، 
ؤإناحربا، بيننا إن ؛ فقالوامعهم يدمتج أن فأراد وصدقوه، به فامنوا ستة 

٨٥.\/أا الأّباس:. ٤٩٢

لبصريا حميد ين محمد صفيان، أبر الحجة، فظ لحما ١ المعمري ن مقتا أبر هر را( 
حسمازان م هنا عن حدث ياليمن. معمر إلى لارتحاله انتهر معمري، لا 

ينوسفيان لأثح، ١ معيد أبر حيثمة، أبو وعنه . وغيرهم الثوري، وسفيان ومعمر، 
النبلاءوأعلام آ/ماه؟، بعداي تاؤيخ انظر! . ٠٠١٨٢منة مات وآخرون، ا وكيع 

.٤٠؟/وم-

٣٧٧





■٠٩
ق<محه

اتجمعقسورة من 
^؛٥

أنيثعومزي من لأصأوء مدث إدا ءامنوا 
)٩(آلإ4 ذ/ اك أنتزأ 

حدثناإسماعيل، بن الحس حدثنا عبداض، بن أحمد أحبرنا ٠  ٤٩٣
بنسنيد حدثنا الصائع، إسماعيل بن محمد حدثنا أبحر، ين عبدالمااك 

ابنعن إبراهم، عن الأعمش، عن سفيان، عن وكيع، حدثنا داود، 
وكانردائي، نط يحتى لسعيت ،^^٣!^، نرأت; لو محال! عود، م

ذكرإلى ^فامضوا مرأ: 

أنهمعود ابن عن وروي اض. رحمه عمر نراءة وهى عمرت أبو قال 
منه.يسمع ولم عبتدة أبو ابنه عنه رواْ الصلاة، إليه• سعينا ما أحق ت قال 

ry/0راظر: ، rr/r.ت: .  ٤٩٣

تراءةرحاتز ونال؛ منزل، ترآن نراءة لا تفسير، مجرد القراءة هذه القرطبي اعتبر )١( 
نماعود مبن عبداض ناما قوله! الأنباري بكر أبي عن حكي نم بالنفير• 

عنيمع لم النخعي، إبراهيم إذ متصل، غير ند اللأن ؤفاءصراه، عنه؛ صح 
انفردنإذا عنه. اض رصي عمر عن ؤJامضوايم ورد ؤإنما شيئا، عود مبن عبدالد 

القرآنلأحكام الجامع منه. نسيانا ذلك كان والجماعات الأية يخالف بما احد 

٣٧٩































وأيم أمح« إلأ . رث كبت ث ثق 
منذلك ني له مخالف ولا - طالب أبي بن علي عن ريننا -  ٠١٨

لًلآ® ربمه كس يتا م ؤَمح وه م اض نول غي نال أنه - الصحابة 
أحمد،بن ، حلفحدثنا لمين. المأطفال هم نال! ج^ه، أيي أمحب 
بنمحمد حدننا نالا؛ معلوف، بن وأحمد معيد بن أحمد حدئنا ت يال 

حدنناقال: الأيلي، إمحماعيل بن إسحاق حدثنا قال: الأعناقي، عثمان 
موهب،بن عثمان عن الأعمش، عن سفيان، عن إسماعيل، إن ١^٠)، 

محبإلا ® رمته كنت بما شك ؤَم ت قوله ني ءذي عن ، زاذان ءن 
عنوكيع ورواه لمين، المأطفال اليمين: أصحاب قال؛ ®4، أين 

.؛معناه مثله باسناده محنيان 

 □□□□□□

J ^ا^محي: وانظر: ، ٣٥٢- ا"/اْم ت: -  ٥١٨ ry.٣\^

شولد الكار، الخلماء أحد القرير الزان الكوفي ّولامم، الكندي، ءم م أص 
بنوالراء ويان وهمداه عر عن روتم( بالجابتة• صر حطة ددءد ادى. ب' 

>؛،بن وصرو السنان، صالح أبو عنه لحدث • • صر س وهمداش ءاذب، 
انظر:ص. محط يوسف بن الحجاج أيام بالكوفة توفي دآحررن• اداب ن دءطاء 
.٢٨١.  UA«/iاكلأء أعلام وسر ، ١٧٩- سعد ابن طنات 

^!؟TTالمثور الدر في أوردْ )٢( 









٠؟٠'

عيسسورة من 

تننآث © ظ أَلأ كك ث، © ه لإ ك © آ:ثمح ش أة @ _ 
هش © دج k( ه © ثق ظ ئث © ءنئ َة @ ئ ت^ 

وجل:عز نوله ني عروة أمحه عن هشام، ص ركع، ردى -  ٥٢٢
مكوم.أم ١بن في نزلت ىو: ©ه، أيمحت ك• أن © دمق ؤءبس 
.اف رسول إلى مكتوم أم ابن جاء نال: قتادة، بن معمر ونال 
الأية:فزلت، _، نأعرض حلم،، بن أبى دومئد ت-ك-لم وءر 
حدثنايوسم،، بن يحيى احمرنا يكرمه. ذللن، بعد ( jl^jر©ه، وؤة 

عيسىبن محمد حدثنا إبراهيم، بن محمد حدثنا أحمد، بن يوسمؤ 
مماتال: أبى، حدثنا نال: سعيد، بن يحيى بن سعيد حدثنا الترمذي، 

أنزلت،:: ثالت،عاسة، عن أبيه، عن همروة، بن هشام ءلى عرٌ*ا 
.اف رسول أتى الأعمى، مكتوم أم ابن في ©ه، َةق ُؤءبم، 

منرجل . اف رسول وعند اسندننى ^١ ١١رسول يا • يقول فجعل 
الأخرعلى ؤتقبل عنه يعرض . اف رّولا فجعل ١^-^^؛>،، ءيء 

.٧٢. ^١٧ وانظر: ، ٣٢٦-  ٣٦٢٦٦ت: -  ٠٢٦

٣٩٨









٢٠الْطفمنسورة من 
محأءذء

وبمقمن أفاثن عل آقانأ ^١ ، ٥١ه إالث،نمن يجلأ 
بممم؛ممحمحؤوك

العدلعلى الزيادة نهو العرب، لسان نى اكطاسم< أما - ٥٢٤
أمحيه ةثا،إ؛ر؛إرأ ؤوُإ، تعالى• افٌ نال لفاعله، ذم وذلك، منه، والقما0 

ومن، ^؟٠٠بميمون ثدوثم أو َكازثم ^^١ رو! ث-رؤذ أش عل اص' ^١ 
ابنوروى ثوابه' استحق مدحه من أن كما عقوبته، استحق تحار، الثه ذهمه 

بنمغيث عن الحارث، بن مالك، عن الأعمش، عن وغيره، عيينة 
والمكيال،والوصوء، الصلاة، ني التطفيف نال! )واه، هئف؛ تل وؤ 

والميزان.

ه

سمهتت نال 

ميمان،بن الربح نا ت نال يعقوب، وحدثنا الحسن! نال  ٠٠ ٠٢
^ري عن ؛( rlوجئ؛ عز اض نول في يقول الشافعي معت 

٥٢٤  -\X^sl

.٧٩الفقهاء: الأنمة الثلاثت سائل لي الانتقاء -  ٥٢٥

■٢



الإليه ينغلرون محجوبين غير نوما ثم أن بدلك أعلمنا ر.اه، لحمبجث 
®ترونقال؛ أنه . النبي عن حاء كما المؤمنون، وهم رزيته، في يقامون 

رؤيتها((ني تضامون لا الشمس ترون كما القيامة يوم وجث عر ربكم 
سمعتنال؛ ، هرم ابن عن المزني ذكره ما المحيح .  ٥٢٦

.ه،عنذ رمم ص إمم ^ملأ تعالى؛ اف نول ني يقول الشافعي 
اف.رحمه مه الصريح وهدا الأحرة، في يرونه اض أولياء أن عر دليل 

□□□□□□

.٨٢.  ٨١ابق: انالمدر .  ٥٢٦

■تخريجه سق ( ١ ) 

ممرملوك من لكن العامري، الهرم ابن ؤفال،: هرم، ين ءابرامم همدالر: ابن نال )٢( 
وكتبالشافعي عن أخد ذكره، فخفي دناه، فيلته يالملم، والناية يالطيتج مشهور 
.١١٤الامماء كتهاا. 

-٣





'٠٩
ئَثلمحمح

،الأعلىسورة من 
تلارئب أسم وو ا.ا ج هن آثح ٠^٥^• 

المران،واجبة الفطر زكاة أن إلى ^ ٢١٧٠١١أهل بعض ذهب -  ٥٢٨
هر: ءالوا .ه، صك ردء أسد لوز . ج س أثح ُؤثن وجل؛ عر لقوله 

،.أعليه المجتمع بالتأويل هدا وليس العيد. وصلاة الفطر، .قة 

 □□□□□□

(٢)صدقة

١٣اللكش: -  ٥٢٨

الجاععانفلرت عمر، وابن الخيري، محعيد وأبو العالية، وأبو وعطاء، معمر، ت منهم )١( 
•أ/اآ.القرآن لأحكام 

نيأمره يمتثل من على أثنى يكون أن يعد ولا ث نوله القثيري عن القرطي حكى  ٢٢)
٢٠ T/٢ ٠ الجامع المستقل. ش يه يأمر نيما العيل.، وصلاة الفطر صدقة 
الهجرءمن الثانية ستة الفي إلا تثّرع لم المهلر وصدقة مكية الأعلى مورة لأن وهذا 

المعظم.رمضان نهر صيام بفرض تنريعها انترن إذ المدينة، إلى 









امحينسورة من إس

س؟•"!
حأءئ

ألثألحشت،ه)٦(ؤعملنا ءانهمأ الخن إلا . __؛، أنمل رددثم 
عنرزين، أبي بن عاصم عن شريك، حدثنا قال؛ سيد ذكر —  ٠٣٢

ُؤإلأالعمر، أرذل إلى وه ثنتين آنثل ودذس ٠^^ نوله: في عباس ابن 
ماله كتب العمل، يطق ولم كبر إذا نال؛ ألصندثث،ت،ه، يبمبأؤإ ءانثأ اقن 
يعملكان 

 □□□□□□

.ت: ٥٣٢

.٢٣٦.  ٢٣٥/٣٠المان جامح انفلر: )١( 

٤٠٩





بس■'ابن نال .ه، 'ألززئث ثثتغ . ثادتم وجو: عز اف فأنزل 
والعانابل١،.الملائكة لأحدته ناديه دعا لو راض 

•آ0يث.4 ُاؤسبغ • مجالمتٌ أمل وه؛ ثاديم هّاه-ءالرىت 
Jli :٣،.١٧١^

 □□□□□□

OTO  . ايق.ايالمدر

منالملأئكان لأحذته فعل لو قواه ماص: ابن •فال ••ا/ا1ْ، السان جامع في )١( 
مكانهء.

مجاهد.أي: )٢( 
.٠٢٥٧^ ١Jالياجا"ع انظرُ مجاهل- إلى سنده جرير أبن اخرجه )٣( 











خامموم سورة من ه
.وآم قو صز و لإز أهش ٠^٩ 

0هآمحلأ ئث ثا.بم إش 

بنمحمد حيننا ت ثال الري، بن هناد وحييتا داود! أبو هال، س  ٠٤٠
سمعتت يقول ماك بن أنى سمعت قال؛ نلفل، بن المختار عن نقيل، 
الرحمناف م بفقرأ! محورة، أنفا عالي 'انزلن يقول؛ .أ اف رسول 

تدرونهمل نال•" ثم ختمها، حتى ه^، أءدر قُوك الرحيم 
نيربي وعدنيه نهر فإنه نال: أعلم، ورسوله الله : نالواالكوثر؟ ما 

مهر،بن علي عن حجر بن علي عن المر هذا المائي وذكر ادبمةا"لا،• 
•٢٢^^أنس عن فلفل، بن المختار عن 

نيعلي عن فلهير، بن عقبة عن الجحدري، عاصم روى -  ٠٤١

.Y\*/Y•.ت:  ٠٤•

.١٩0/٦ْ.ص:٤١

.yrUliالحوض م باب الغ، ثي داود أبو أ-محرجه )١( 
١٣٣^السورة مل الكاب بفاتحة الداء؛ باب ت، من الاكاح ني أخرجه )٢( 















(-،ءؤ ت ونوله الحلئ، حركة صوت ؛ اللغة ني الومواس وأصل 
ذكر. ناكما يرجع أي؛ يخس، ومعنى ض، العبد ذكر عند يخني لأنه 

العبدادثه ذكر إذا الشيطان هو الخناس، الوسواس ت نال قتادة، عن معمر 
عكرمة،عن عطاء، بن عثمان عن جريج، ابن عن حجاج، وذكر حنس، 

ومحله؛ وذكره عينيه، وفى س الرجل فواد — د ١^٠١ محله الوسواس؛ قال؛ 
فهزمأدبرت، إذا ودبرها فرجها وفى أقلن،، إذا عينيها نى المرأة من 

.^' ٠١٠^ه مجال
جير،بن، سعيد عن حير، بن حكيم عن سفيان، عن وكيع، وذكر 

عقلفإذا وسواس، قلبه وعلى إلا يولد مولود من ما قال: هماس، ابن عن 
كفأي؛ ءحنس® نتيبة؛ ابن وقال • وموس غفل ؤإذا حنس، افه فلكر 

•يتوارى أي• يخس، ثم يرس ؛ التريدي ونال وأنصر، 

 □□□□□□

علىونكص أحجم، أي: الأمر، ص فلأن ونكص ؤننكص، ينكص نكص من )١( 
الخيرعن الرحؤع ثي إلا ذلك يقال ولا الخير، من عليه كان عما رجع عقبيه: 
•اده؛اللسان، حاصة. 

٠٦٩٥- الدرالمثور في أوردْ )٢( 
Xoo/T'ايان جامع انظر: ماس. ابن إل جرم ابن أس )٣( 
البغدادي،تمال،افه أبر اليزيدي يحيى محمدا أبي بن محمد بن العباس بن محمد هر )٤( 

عنوجادة الموف وروكا "؟r,^، وابن العلاء، ابن عمرو أبي عن سغل-اد حدث 
عبيدأبر وعنه اليزيدي، محمد أبي بن عبداه عبدالرحنن أبي عن أبيه كتاب 

ابنطاهر وابر مجاهد ابن صه القراءة وروى الدوري، عمر وأبر سلام، بن القاسم 
الحميري.منصور بن يريل• إر مضلعا كان لأنه اليريد،كا، له• قيل ؤإنما هاثم• أبي 

النهايةوغاية . ١٤٨-،ا/ا*،ا JغاJاد تاريخ انفلر: الفصحاء٠ القراء احي. ثقة وكان 
لإ/حها.القراء طبقات، ثي 

٤٢٣





































الصفحةالسورةيرتميالأية ا

(٢٥ي)لإ س 
)٢(ئآحرب رنا ديك بن مدم ن١ أئن لك وننلجن 
)٩(٢^^ أنر ءق ثئ تنج، أق، ؤة؛زبو\' 

لحميأًفل أن أندضِ محت بمما ثستمحر تثب 
(١٢)تثا4 أبمب 

ؤرأذبريد4)•؛(
(٤٢)ي أك ؛ذثوِسمحء ءؤثا

()٥٣ِش؛١^^ ثثإة ئوئ( ورتل 
٥٣()

أولآّءرم بمن  ٠٣٠؛

@هى ة ارب ولا 
أنكشوقنل آلئج ثي، ين، 1_ ؤإ ذؤ ترى ءرلأ 

(١٠)زثتزم تث ِمآ ١^١ ألي تث ;يت ث٣ 
)٧(نآ;ئه تذ نجم ت! ثئارث أتيود \p :و 
(١٤)اده ص >تذ 

)١،لءئِنمراه ؤنئيئوس 
)٤(■تلهفه بمص أن أثثثف أ'لآتافي 

 j؛i^< ،٢(أتث؛لإه تحقن نؤ أق ون(
ِمَأمحش؛ذا ء محق أن أثء ؤ، ثن لجَفيأم 

(١٦)توره 
)٢(دَائ؟ا<ثم ؤ4و 

آنتابج.همحى أس 
)٤(\يه 

ألمن،ان؛بى بثن نا آهم«وأ عقك قثي، د أن ؤ-جن 
(٢٠)أه ألئز; >ثأفنيأ 

 'r--<¥.' هٌإأ وخؤ.

(٢

١٦٩ الأحقاف

٣٤٢ الفتح
٧٠ الحجرات،

٤٢ الحجرات

١٥٧ ق
١٦٩ الداران

٢٠٠ الرحمن
٢٠٠ الرحمن
٣٩٧ الواتحة
٣٩٧ الواقية

٣٤٩ الحديد

٢١٤، ٥٥ الحر

١٩٨ الصف،

١٤١ الطلاق

١٤٦ الطلاق

٣٨٥ التحريم

٢٧٦

٢٧٦ المعارج
٢٧٦ المعارج
٢٧٦ المعارج

٣٩٠، ٦٦ المزنل
٢٣٧ المزنل
٢٢١ القامة

٢٢١ القيامة

٤٤١











بالهامشلهم المترجم الأعلام فهرس 
ضهءئ

الصفحةالعالم

٣٩٣. .........حماد بن برامم إ- 
٣٩٣ء. ٠ .٠ .ّ. ؤ٠ محمد بن إبرامم -

٤٠٣• ••••••••••هرم ين -إبرامم 
١٤٥. ......عاصم بن الءاح أبو -
٢٣٨. .....نسمة أيي بن يكر أيو -
٠٠ . القمي يعقوب الحسن أبو -
•••..•••المسي حفص بو أ- 
معياوأبى بن معيد صعد بو أ- 
١٣٩٦ . ١ ١ موسى بن أساّ• صعيد بو أ- 
٣٣٠. ٠ .١ . .٠ ّ ٠ الحراني سمد أبو -
٠٠ . ١ ١ . ٠ ٠ المعمري صفيان أبر -
....متان بن سعيد سنان بو أ- 
٠..باذام صالح بو أ~  ٠ ٠٠.....
.........السمان صالح بر أ- 
•• • .• • • • • • • • • • • الطفل بو أ- 
........عبارال1بم بن عبيدة بو ١ - 

........اليومي عبيدة بو أ- 
.. . ملام بن القاسم عبيد بو أ- 
....داود بن حين علي بو أ- 

٠٣

١٤٥

٢٣،

٣٣٠

٣٣٩

٣١٧

٣٩'

٣٣

٣٧٧

٣٤٥

٩٩

٩٣

٢٦٨

٢٦٤

٢٩٢

٩٠

الصفحةالعلم 

٣٩٤. ٠ .٠ .؟ ٠ .٠ المحيي عمر بو أ- 
٢٨٢. .........يحيى بن أحمل. ِ
١٧٤. ........عيس بن إسحاق -

١٠٥• •••ب • ••يونس ين إسرانل -
١٠٠. ......إبرامم بن اسماعل -
٢٥٩. .. ٠ .١ ٠ . .رائع بن بشر ابن -
١٠٤• •••••••••••حكم ين يهر -
١٠٤. ..........أسلم بن ثابت س
٢٣٤حاطب بن ثعلة -
٢٣١. ..........ض بن الجد .
١٠٤. ........محمد بن حجاج -
٢٣٤. ......اكسي الحسن ابن -
٢٣٧. ..٠ ......عم.بن حفص -
٠١٠٢ . . ٠ ٠ ١ ٠ حميد أبى بن حميد -
٣١٨. ........يحص ين الري -
١٧٤. ..........الربيع بن سعد -
١٩٦. ......عروبة أبي بن سعيد -
٠٠ ...٠ الأكوع بن طمة -  ٠٢١٩ .٠
١٩٢رمعة بنت سردة -

;٤٦











،رثد بن أحمد,بن محمد الوليد أبي للفقيه المقتصين رنهاية المحتهد بداية -  ١١
عبدالرزوفطه أحاديثه وحرج أصوله وحقق نمرصه ونق —، ٠٥٩٠ستة نوني 

مكتبةبيروت، الجيل، دار ، ٢١٩٨٩ء ،،_ ١ ٤ ٠ ٩ ت الأولى الطبية معد، 
القامرة.الأزهرية، الكليات 

سنةنوني الدمشقي، كثير ابن الحافظ الفداء لأبي والمهابة: البداية -  ١١٢
J،UU1 ، المعارف،مكتبة منثوران ، ٢١٩٩•. الثانية: الطبعة
محورت•

نونيالزركثي، عبداض بن محمد الدين بدر للإمام القمان: علوم في البرهان -  ١٣
الكتبلدار الثانية الهلعة إبراهيم، الفضل أبي معمد تمحقيق: إ؟ماه، سنة 

بتروت'العلمية، 

عميرةبن احمل بن يحيى بن لأحمد الأدلس: رحال، تاليخ ني الملتمس بغية -  ١٤
العربي.الكتاب دار ، ٣١٩٦٧طبعة ، ٠٥٠٩٩سنة توفي الضي، 

منةترش السيوطي، عبدالرحمن الدين جلال للإمام التفسيرت عالم ثي التحبير "  ١٥
بيروت.العلمية، الكتب دار ، ٣١٩٨٨.الأور:الطبعة -، ٥٩١١

الدينجلال الحفاظ لخاتمة الواوي^ نضب شرح ثي ااراوي تدييب -  ١٦
أصولهوراجع حققه —، ٥٩١١منة توفي، السيوطي، بكر أبي بن عبدالرحمن 

twLp  الفكر.دار ولطيف، عبدا ب لوها

منةتوفى الذهبي، محمد الدين سمس عبداف أبى للإمام الحفاظ! تذكرة .  ١٧
المربي.اكراث إحياء دار ، ٠٥٧٤٨

ينعياض للقاصي ^،! Laمذهب أعلام لمعرنة الخساللث، رتقرس-ؤ المدارك ترسجخ .  ١٨
الأساتذة،من مجمرعة تحقيق —، ٠٠٤٤منة توفى بتى، العيانحى ين موسى 

المغربية.الأسلاب وانمزون الأوقاف لوزارة  ٣١٩٨٣- - ٥١٤٠٣طبعة 
الخطيمب،علي بن أحمد بكر أبي للحافظ لام! المدينة أو بغداد، .  ١٩

بيروت.المربى، الكتاب دار ، ٠٥٤٦٣سنة توفى البغدادي، 
الأندىيوسف بن محمد عبداض الوليد لأبي الأندلس! علماء تاريغ .  ٢٠

فهارسهووصع ل وقدم حنقه ، ٠٥٤٠٣سنة ترفي القرصي، بابن المعروف 
اللماني،الكاب دار ، ٣١٩٨٤الأولى: الطيعة الأبتاري، إبراهيم 
يرون•

سنةنوني القرشي، كثير بن إسماعيل الفداء أبي للإمام كثير؛ ابن تفسير -  ٢١
بتروت.الفكر، لدار  ٣١٩٨٤طعة -، ٥٧٧٤

٤٠١



بنمحمد عّدالثبم أيي الحافظ، المحدث الفقيه للأمام الصالة؛ لكتاب التكملة -  ٢٢
-،٥٦٥٩منت توفى الأبار، بابن المعروف البلتسى القضاعى بكر أبى ين عبداض 

العطارعرت السيد  ٢١٩٥٦— ه ١  ٣٧ه سنة هلبعه على وونمي ينشره عني 
الإسلامية.الثقافة نشر مكتب ومدير مؤمسس حسيتى لا 

القفلأبي الدين شهاب الإسلام شخ الحجة الحافظ للأمام ت التهذيب تهذيب -  ٢٣
تالأولؤرالهلبعة -، ٥٨٥٢سنة نوني العسقلاني، حجر بن علي بن أحمد 

بمحرومةالهند في الكائنة النظامية المعارف دائرة مجلس مطبعة -، ٥١٣٢٦
الدكن.أباد، حيدر 

-٠١٤٠٠ت لأدر ا اللعن بركة، حلل لإبرامم الضر: في دجهودء تمة ابن -  ٢٤
بيروت.الإسلامي، المكتب ، ٣١٩٨٤-

نصسرأبي ين محمد عبداض لأبي ت لأندلس ١ عالماء تاريخ في المقتبس حذرة -  ٢٥
الأيياري،إبراهثم فهارسه روصع له وتدم حققه ، ٠٥٤٨٨ّنة توفي حميدي، لا 

نعةوكدا يرون، اللماني، الكاب دار ، ٣١٩٨٣٠^٥١٤٠٣الثانية: الطبعة 
والترجمة.لياليف المرية للدار  ٣١٩٦٦

توفيالطبري، حرير بن محمد جعفر لأبي المرض: آي ارل صن المان جامع -  ٢٦
الفكر.نمار  ٢١٩٨٨-. ٠١٤٠٨طبة ، ٠٣١٠سة 

القرطبي،الأنصاري أحمد بن محمد عبداض لأبي القرآن؛ لأحكام الجا'ع -  ٢٧
،٢١٩٨٧--  ٠١٤٠٨للفهارس: باب الأولى الطبعة -، ٠٦٧١نة توفي 

المكتب،إعداد؛ الأساتذة، من مجموعة صححه ، للكتاا-ت، ية بالنالثانية العلبعة 
الفكر.دار لياشر، الثقاني 

الخطاب،أبي بن محمد زيل لأبي والإّلأم؛ الجاهلية في العرب، أشعار جمهرة -  ٢٨
فيوزاد عليه وعلق حققه الهجري، الرابع القرن أوالل في نوني القرني، 

دار، ٣١٩٨٦٠—٥١٤٠٦الخانية: الطبعة الهاشمي، علي محمد الدكتور شرحه 
دمشق٠القلم، 

حزمبن سعيد بن أحمد بن علي محمد لأبي العرب،: أساب جمهر؛ -  ٢٩
الكبدار ، ٢١٩٨٣-- ٠١٤٠٣الأور: الطبعة ، ٠٤٥٦سة نوني الأندلي، 

*بتروت العلميه، 

الكمالبن عبدالرحمن للأمام المأثور؛ ير التغني المنشور الدر -  ٣٠
.٠١٤٠٣الأولى؛ الطّبعة ، ٠٩١١سنة نوني الهرطي، الدين جلال 

الفكر.دار ، ٢١٩٨٣

٤٠٢











بنعبدالخق محمد أيي للقاضر العريرت الكتاب فير في الوجيز المحرر -  ٧٤
العلسالمجلس ت تحقيق -، ٠٥٤٦منة توفي لأنيلمي، ا عهلية بن غالب 

الإملاميةراشزرن الأوقاف وزارة طبعة (، ٠١٩٧٥- - ٥١٣٩٥يقاس، 
المغرب.

ثيوآثارها والفقه الخديث في عبدالبر ابن عمر آبي الخانثل الإمام مدرسة -  ٧٥
-هّ  ١٤١٤ا يعيش بن محمد للدكتور ت بالمغرب المالكي الخدهب تدعيم 

لمعريية.ا لإصلأمئة ا والشرون ف لأوتا ١ وزارة طبعة ، ٢١٩٩٤
عبدالملأملأبي • عهلية ابن إلى الإسلامي القح من المغرب قي القرآنية المدرسة -  ٧٦

مكتبةمنشورات ، ٠١٩٨١-- ٥١٤٠١الأولى؛ الهلبعة الكنونى، أحمد 
الرباط.المعارف، 

ابورياليالخاكم عبداممه أبي الخاففل للأمام الصحيحين؛ على المستدرك -  ٧٧
بيروت.المعرفة، دار الذهبي، للخاففل التلحيءس وبديله 

الأنوالسنن ني المال، كنز متتغي، وبهامشه حنبل، بن احمد الإمام مسند -  ٧٨
للطباعةالإسلامي المكتب ، ٢١٩٧٨^- ٥١٣٩٨الثانية الملبعة والأفعال؛ 

•محروت والشر، 

سنةتوفي، اكنعاني، همام بن الرزاق، عمد بكر أبي الكبير للخاممل الصنم،؛ -  ٧٩
الحدثالنيخ عليه؛ والعاليق أحاديثه وتخرج نصرصه بتحقيق عني -، ١٥٢ ١ 

منشورات، ٢١٩٧٢،^- ١٣٩١الأولى؛ الطبعة الأعغلمي، الرحنن حبيب 
العلى.المجلس 

عجداضبن ياقوت ف عبدا أبي الدين شهاب الإمام للشيخ البلدان؛ معجم -  ٨٠
بيروت.صادرا دار البغدادي، الرومي الخمري 

مكتبةنشر كحالة، رضا لممر المربية؛ الكتب مصتفى راحم المؤلفين، معجم -  ٨١
بتروت•المربي، الراث إحياء ودار يرون، المشي، 

الخاففدلته عبدا بن محمد عباو،الت4 أبي الخاكم للإمام الخديث؛ علوم معرفة -  ٨٢
بيروت.الخلوم، إحياء دار ا ابوري مل١ 

حمقه-، ٥٦٨٥سنة توفي المغربي، سعيد بن للمح، النغربت حلى في الثغرب -  ٨٣
بمصر.العارف لدار ثانية طبعة صيف، شوقي الدكتور عليه؛ وعلق 

ممطمىن لأحمد ؛ الملوم موصرعات في الميادة ومصباح المادة مفتاح -  ٨٤
--٥١٤٠٥الأورإ الطبعة —، ٥٩٦٣سنة ترفي زاده، كبرى بطاش المهير 
بيروت.الالخية، الكتب دار ، ٢١٩٨٥

٤٥٧
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الْحتؤياتفهرس 

المسنالموصؤع 

٥مقدهة 

١٥المر ص ابن الحافظ الأول: النم 
١٧تمهيد 

١٧ابن حياة الأول! المحث 
٢١العالماء عند عدالر ابن مكانة الثاني! المحث 
ومدىمدالبر ابن مهد على الأندلس م الضير راتع الأيل! الفصل 

٢٤ب إمهامه 

٢٤. ......عدالو ابن عيد صلى الأندلس في التفسير وانع الأول! المحك 
١٠٩. .ّ...ا.ا......وعالومه التفسير ر لبر عدا ابن إسهام الثاني! المبحث 
٥٠. ...... ..........الضير في عبدالير ابن الخانظ منهج الثاني؛ الممل 
٥٠تمهيد 

٥١. .........اشر في عبدالبر ابن اعتمدعا التي الأسى الأول! المبحث 
٥١بامآن القرآن فير أولا: 
٥٤نة يالالقرآن ير نفثانيا: 
٥٨بعدهم من النفير وأئمة والتابعين الصحابة عن بالمأثور القرآن ير نفثالثا: 

٦١. ........ير النففي عبدالبر ابن امحثمدئ التي الأدوات الثاني: اليحث 
٦١النزول اسباب أولا: 
٠والمنوح الناسخ ثانيا:  ١ ٦١٢. ..ا.........ا.اا..اب.............٠١
٦٨العربية اللغة 'الثا: 

٤٥٩






